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6

ELÕSZÓ

Nagy és hiánypótló munkára vállalkoztak a Szerzõk, amikor a hazai bányász
szakmunkásképzés történetét, a legapróbb részletekre kiterjedõ gondossággal, tu-
dományos igényességgel feldolgozták. A munka nagyságát magyarázni sem kell, hi-
szen nem csupán az egyes oktatási intézmények, egykori szakmunkásképzõ intéze-
tek dokumentumain kellett átrágni magukat (már, ha volt mindegyiknél megõrzött,
netán feldolgozott dokumentáció), de be kellett helyezniük azokat az adott kor tár-
sadalmi, gazdasági és oktatási rendszerébe, minõsítve ezzel a bányászat és a bányá-
szok fontosságát, elismertségét.

A hiánypótlásról pedig annyit, hogy ennyire részletes, bõséges kép és forrásmû-
veket tartalmazó összegzése még nem volt eddig a szakma oktatásának.

Az alapos és kitartó kutatás azt eredményezte – s ez talán a legnagyobb érdeme
a könyvnek –, hogy megmentette az utókor számara a bányász szakmakultúra egy
nagyon fontos szeletét, nevezetesen az õsi szakma elsajátításának folyamatát, meg-
örökítve immár a hajdani bányászrégiók, szénmedencék iskolatípusait, azok törté-
netét, a legendás oktatókat, s a kiemelkedõ „karriert” befutó, egykori tanulókat.

A Szerzõk maguk is elismerik, hogy a bányaipari szakmunkásképzés gazdag tör-
ténetéhez gyûjtött anyag töredéke kerülhetett csak az érdeklõdõ olvasó kézébe.

Az iskolarendszerû szakképzésbe integrált vájártanuló-képzés gazdaságunk, tár-
sadalmunk fontos része volt. A szakmai pedagógiatörténet, a gazdaság és társada-
lomtörténet, a bányászattörténet tisztelettel emlékezik meg azokról a szakmai ne-
velõkrõl, szakemberekrõl, akik egy addig csak a társadalom peremén élõ, viszony-
lag kis létszámú szakmai foglalkozási körbõl teremtettek meg több ezres létszámú,
a szakmai feladatokra alacsony mûveltségi és képzettségi körbõl induló, de maga-
sabb szakmai iskolázottsági és gyakorlati szintre juttatott réteget.

A változások alakulását mindenkor támogatta és erõsítette a szervezettséget és
a szakmai nevelés sok formáját képviselõ bányászszakszervezet. A bányász érdekvé-
delem, érdekképviselet mindig jelen volt az intézmények falai között, s felkészítet-
te a fiatalokat a munkahelyi beilleszkedésre, a pályakezdés nehézségeinek leküzdé-
sére, s arra, hogy kivívott jogaikat, szerzett vívmányaikat egységes fellépéssel meg-
védjék.

Tisztelet illeti azokat is, akik szükségbõl, kényszerbõl, érdeklõdésbõl, majd fele-
lõs tudatossággal és elhivatottsággal vállalták a bányamunkát annak minden veszé-
lyével, nehézségével együtt.

Az oktatók és tanulók közös erõfeszítései nyomán formálódott a hazai bányász-
ságnak mára egyre fogyó népessége, amely munkájával megteremtette az újjáépítés
majd a változó gazdasági követelményeknek megfelelõ széntermelés és -kutatás,
mélyfúrás feladatinak teljesíthetõségét. A képzésben résztvevõk közül sokan más
pályára mentek, továbbtanultak, éltek a lehetõségekkel.

A természettel vívott küzdelemnek áldozatai is voltak, a bányaveszélyek minden
óvatosság és felkészültség ellenére orvul törtek az emberre és oltották ki életét. Rá-
juk is emlékezik e kötet.



A hazai bányászat mára szerkezetében átalakult. A globalizáció következtében
több hazai ásványi nyersanyag tekintetében nincs termelési kényszer, de a meglévõ
természeti erõforrások hasznosítása a ma és a jövõ bányászatának feladata, a hazai
és a globális energia-kapcsolatrendszer feltételei között. Mindehhez a magyar szak-
mai tudás, tapasztalat megfelelõ alapokat nyújt, hiszen ennek a tudásnak a funda-
mentumát azokban az iskolákban rakták le, melyekrõl e könyvben olvashatnak.

Ma már ezek a speciális képzések nem léteznek, a még mûködõ bányák saját
maguk oldják meg szakmai utánpótlásuk nevelését.

A megelõzõ évszázadok egyik innovációs eleme a bányászat volt. Az új évezred
az informatika és más technikák, technológiák jegyében alakul. Ebben a folyamat-
ban is szükséges azonban az emberi érdeklõdés, tudás, akarat és a jövõért érzett fe-
lelõsség vállalása, a feladatoknak korunk kihívásai között történõ minél jobb és
gyorsabb megvalósítása.

A bányászatról szóló irodalom újabb, nemes darabbal bõvült. Ajánlom e köny-
vet mindazoknak, akik érdeklõdnek a hazai bányász szakmunkásképzés története
iránt, s kívánok az olvasáshoz bányászköszöntéssel: 

Jó szerencsét!

Rabi Ferenc
a BDSZ elnöke
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BEVEZETÕ

Az ember a külszínen fellelt és számára hasznosítható ásványokat, kõzeteket és
a belõlük nyerhetõ anyagokat kezdetben viszonylag egyszerû munkával dolgozhatta
fel. A kõzetek darabolásának technikája az egyszerû pattintástól a törés, a szétfeszí-
tés különbözõ formáin át változott. A munkához, kezdetben, a tapasztalatok gyûj-
tése, fizikai erõ és a felhasználásra alkalmazás ötletei, meg szükségletei, voltak be-
folyással. Az a felismerés, hogy ezek a hasznosítható anyagok a mélységben is meg-
találhatóak, az addig külszínen végzett tevékenységet a föld alá kényszeríttették. A
mélybe hatoláshoz vagy az adott bányafelületen kívüli terület megismeréséhez már
nem volt elegendõ a vájás, ásás. Szükségessé vált a vízszintes és függõleges irányú
furás úgy a kutatásban, mint a termelésben. A fúrástechnika a bányászat munkahe-
lyein (külszínen és a föld alatt), a földgáz-, kõolaj és vízkutatás területén nélkülöz-
hetetlen eszköz.

A bányászat megítélésében sokáig tartotta magát az, hogy „A bányaipar az õs-
termelés egyik kiváló ágát képezi” – írja egy jogi kiadvány. „A bánya az õstermelés
egyik ágához tartozik” így „bár nehéz és piszkos feladat, de így aránylag rövid ideig
tartó képzés elégséges a munka végzéséhez.” Társadalmi elismertsége egyenetlenül
alakult, szükségessége ellenére a bányászmunka csak az 1930-as évek végére lett
szakmásítva, az iskolarendszerû szakképzésbe 1949-tõl került be. Az állami gazda-
ságfejlesztés energiára alapozott korszakában, a bányászatot és dolgozóit hivatalo-
san is kiemelten kezelték, a mindennapokban ez az elismerés egyenetlenül alakult.

A föld alatt végzendõ munka körülményei, és eszközei az ember számára évszá-
zadokra meghatározta e tevékenység egyes elemeit.

Minden szakma függ a szakmai tudást birtokló emberektõl, így a bányász, a vá-
jár szaktudása, személye a középkortól meghatározója a termelésnek. A bányamun-
ka kockázatvállalást, fizikai erõt és felkészültséget kíván. A bányászismeretek elsa-
játítása elõbb tapasztalati úton késõbb szervezett formában történt, biztosítva a
megfelelõ szakmai teljesítményeket, a biztonságos munkavégzést. A bányász, szer-
vezetben és a gazdaságban, társadalomban elfoglalt helyzete változatosan alakult.
Független egyedi munkavégzõbõl a gazdasági fejlõdés során vált közösségben dol-
gozó résztulajdonossá, majd bérmunkássá, alkalmazottá.

A gazdaság alakulásában a bányászatnak mindenütt meghatározó szerepe van.
A Kárpát-medence kõszénbányászatának jelentõs szerepe volt a Kárpát-medence,
Magyarország, majd az utódállamok gazdaságának fejlõdésében. A hazai bányászat
más termelési szerkezettel a XXI. században is jelentõs tényezõje gazdaságunknak.

A következõkben a magyarországi iskolarendszerû vájár, bánya-elektrolakatos
és mélyfúró-kútüzemeltetõ képzéssel foglalkozunk. A bányászat általános történe-
tének sokoldalú feldolgozásában e szakmák története kevéssé vagy egyáltalán nem
szerepel. A múltba visszatekintve, az idõ múlásával nemcsak az emlékek halványul-
nak és lesznek pontatlanabbak, de az egyes események jelentõsége is megváltozik.
A történeti hûség és a küzdelmes idõszak azonban kötelez: minél jobban megörökí-
teni, felidézni azokat az idõket, eseményeket, történéseket, amelyek megteremthet-
ték alapjait egy szakmai-nevelõrendszer kiépülésének. Munkánk korántsem teljes,
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Olvasóinktól elõre elnézést kérünk a minden igyekezetünk ellenére bekövetkezõ hi-
ányokért és esetleges pontatlanságokért, amit a mára alaposan szétszóródott szak-
mai anyag, kutatható dokumentáció okozott. Szándékunk azonban folytatni a mun-
kát, kiegészíteni, teljesebbé tenni a bányászati képzés sokrétû történetét. Ebben
számítunk olvasóink megértésére és segítségére. 

A bányászat jelentõsége kitüntetett volt, amíg a földalatti bányászat elsõsorban
emberi erõre alapozott termelésére szükség volt. A gépesítéssel a csak emberi erõt
fokozatosan váltotta fel a különbözõ gépi eszközhasználat, ami átalakította a hagyo-
mányos vájármunkát is. Ezzel együtt megnövelte a felelõsséget és a szükséges szak-
tudás nem annyira új, de más tartalmát. Mára a bányászat a hazai szakmakultúrá-
ból, a gazdasági és társadalmi szemléletbõl szinte eltûnt. A mélyfúró- és kútüzemel-
tetõ szakma hasonló utat járt be, e szakma napjainkban vállalati támogatással for-
málódik ujjá az iskolarendszerben. A bányászati szakemberképzés, az ágazat elvesz-
tett súlyából adódóan, ma alig kimutathatóan szerepel a nyilvántartásokban, ugyan-
akkor nem elhanyagolható tényezõje a gazdaságnak.

A magyarországi vájárképzés a felívelõ bányászat, a gazdasági és társadalmi fel-
tételek folyamatos változása mentén, történelmileg jelentõs utat járt be. A tapasz-
talati tudásból elõbb külön foglalkozássá, majd szakmává emelkedve jutott el a szer-
vezett iskolarendszerû oktatás körébe. Az oktatás a munkahelyi felolvasásoktól a
tanfolyami képzésen át szervezõdött a közoktatásba, a gazdaság szükségletének
megfelelõen rugalmasan alakítva a bányászat többszintû képzési rendszerét. A bá-
nyászati alapképzésbõl sokan léptek a szakmai középiskolákba, a bányamûvelõ-, bá-
nyagépészeti-, villamossági és geológiai technikumokba, számosan tovább folytatták
tanulmányaikat a fõiskolai és egyetemi képzéseken.

Az évszázados kisüzemi bányászkodást, a Kárpát-medencében, fokozatosan vál-
totta fel a bányavidékenként különbözõ idõben szervezõdõ nagyüzemi bányászat. A
bányaterületek ásványi értéke, a kibányászható minõség és mennyiség térben és idõ-
ben történõ számbavétele a magántulajdonú vállalatok piaci érdekinek megfelelõ-
en kevés nyilvánosságot kaphatott. Egyes geológiai szakvélemények, statisztikai fel-
dolgozások ismeretében lehetett az egyes bányavidékek élettartamát körvonalazni.
A bányavállalatok konjunkturális érdekei, a piac megszerzésének/megtartásának/u-
ralmának új bányaterületek és bányatermékek forgalmazásával történõ bõvítése
mellett a foglalkoztatás, a kisszámú kolonizált munkásra és az idõlegesen alkalma-
zott munkaerõkre támaszkodott. Így az egyes bányavidékek technikai fejlõdése,
technológiai változásai is ennek függvényében alakult.

A hazai bányavállalatok közül a Duna Gõzhajózási Társaság Rt. volt az egyet-
len, amikor a pécsvidéki bányákra készült alapos geológiai és emberi háttérre is
figyelmet fordító terv alapján a terület bérletét a vállalat a múlt század második
feléig tervezte meg, épületei, szénvagyona addigra teljes felszámolásával. 1945-
tel az egységesnek elképzelt tervekkel alakított társadalmi szervezõdés azt felté-
tezte, hogy a megteremtendõ új, szakágaknak megfelelõ munkásosztály családi,
közösségi alapja lehet egy-egy szakmai ágazat, közte a bányászat utánpótlásának.
A korábban szétszórt telepeken élõ, tömegében az alacsonyabb megélhetés és is-
koláztatottság szintjén élõ bányászság felemelkedésére hozott intézkedések nyo-
mán elképzelhetõnek tûnt, hogy a szakmába lépõ új tömegek egyben a bányászat
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letéteményesei is lesznek, gyermekeik is ezt az utat választják. A fejlesztés tervei
a távlatokba mutattak, a szénvagyon ígéretet jelentett a hosszútávú foglalkozta-
tásra.

A bányászat egységes állami irányításával mindenütt megteremtõdtek a nagy-
üzemi, ezzel a nagy létszámú bányászat fenntarthatóságának feltételei. A bányásza-
ti iskoláztatás állami rendszerbe illesztésével egységes, a minden bányavidéken al-
kalmazható tudásszint elérése vált lehetségessé. Ennek birtokában elképzelhetõ
volt a változó felnõttlétszám pótlása fiatalokkal, késõbb a szakmai tervezés rendsze-
re lehetõvé tette az egyes bányamedencék valós élettartamának meghatározását, a
kimerülés idejének és a felszabaduló bányászság másutt történõ alkalmazásának
prognosztizálását.

A bányászat, akárcsak a múltban, csak kevesek számára vált kedvelt és örömmel
választott szakmává. Ez már az ujjászervezett bányászat elsõ idõszakában nyilvánva-
ló lett. A termelés megindítása, a bányaüzemek szervezése, a szervezeti formák ki-
alakítása sajátos tanuló folyamat volt. A feszített tervek teljesítése tapasztalatai, a
kívánt bányászati és irányítási szaktudás megerõsödése befolyásolta azt, hogy a hat-
vanas évekre a bányászat munkaerõhelyzetének reális értékelése, a szénbányászat
energiaiparban való szerepének változása – éppen a nyugati szénbányászat helyze-
tének alakulása függvényében – erõteljesebb hangot kapott. A szénbányászat hely-
zetének alakulását befolyásolta, hogy a kedvezõtlen földtani adottságok és az 1965-
ig végrehajtott termelési feladatok teljesítése nem kedveztek a fejlesztés ügyének.
Változatlan volt ezért a létszámnövelésre törekvés, mert az elõbbi tényezõk nem
kedveztek a mûszaki fejlesztés ügyének. Lassan terjedtek a hazai körülmények kö-
zött is alkalmazható új megoldások, a gépesítés, emiatt a munka termelékenysége
tekintetében jelentõs elmaradás történt a fejlett szénbányászattal rendelkezõ orszá-
gokkal szemben. A szénigények 1965 utáni csökkenése lehetõvé tette az intenzívebb
mûszaki fejlesztést, ennek megfelelõen a szakmai képzés tartalmát – indokoltan –
változtatni volt szükséges. Ugyanakkor a távlati energiapolitika érvényesítése, a
gyorsuló mûszaki fejlesztés az össztermelés és a bányák számának – részben a szén-
vagyon kimerülésével, részben a nagyon gazdaságtalan bányák bezárásával össze-
függõ – csökkenésével párosult a létszámcsökkentés is, az egy aknára jutó koncent-
ráció viszont növekedett. Mindezek hatására a szilárdásvány-termelés szénbányá-
szati oldala három év alatt 15 ezer fõvel csökkent.

Lényegében megkezdõdött, a folyamatot zökkenõmentessé tevõ kormányhatá-
rozatok segítségével, a szénbányászat átfogó rendszerelvû területi és szervezeti ra-
cionalizálása. A kormányhatározatok birtokában a bányavállalatok arra törekedtek,
hogy a termeléscsökkenés de a teljesítménynövekedés következtében felszabaduló
dolgozók foglalkoztatását, körültekintõen oldják meg. Emellett a megszûnõ munka-
helyek és gépesítettség növelése változatlanul megkívánta a bányászatba folyamato-
san és tervszerûen érkezõ fiatal munkaerõk – vájártanulók belépését – hiszen sok
olyan munkaterület van/lesz, ahol az idõsebbek még gépesítés esetén sem dolgoz-
hatnak. Ilyen mértékû létszámpótlást azonban fiatalkorúak vájárképzése hosszú tá-
von semmiképp nem tudott kielégíteni.

A szénbányászat társadalmi elismertsége, pozitív gazdasági értékelése egyre
csökkent, a szén helyét az olaj és gáz foglalta el. A folyamatos bányabezárások szé-
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les körben ismertté válva, a perspektívátlanságot tükrözték, ezzel is befolyásolva a
vájártanulók jelentkezését. A bányák folyamatos bezárása következtében a képzen-
dõ vájárok elhelyezkedési lehetõségei olyannyira lecsökkentek, hogy a fiatal jelent-
kezõk elmaradása már nem jelentett különös gondot. A felnõttképzés fenntartása
úgy tûnt, biztosíthatja a bányászati munkahelyek szakemberekkel történõ ellátását,
bár voltak intézményi és vállalati törekvések az iskolai képzés valamilyen fenntartá-
sára. Ennek kilátásai egyre csökkentek, a fiatalok jelentkezése szinte megszûnt, így
az iskolaszerû képzés fenntartása gazdaságilag nem volt indokolható. Az elmúlt év-
tizedekben megváltozott termelési struktúra sem igényelte a fiatalok bányászati
képzésének nagyarányú fenntartását, hisz ma a kitermelt szén 64%-a lignit, amelyet
külszínen, gépesítve termelünk ki. A kõszén és az érc mélybányászata a jövõ lehet-
séges, reménybeli vállalkozásaként körvonalazott.

Az iskolarendszerbe került vájárképzés együtt fejlõdött a bányászattal. Rövid
idõ alatt kiépítette teljes oktatási-képzési struktúráját, megteremtette szakpedagó-
giai területeit, megalapozta és fejlesztette képzési módszertanát. Megteremtette a
továbbtanulás feltételeit, a kiemelkedés lehetõségeit. Iskolái, kisebb vagy nagyobb
területek oktatási-képzési központjaiként, kedvezõen befolyásolták a területek po-
zitív irányú átalakulását. Mint iskolák, képesek voltak alkalmazkodni a megválto-
zott gazdasági struktúrához, a társadalom elvárásaihoz. Testületeik alig egy-két év
alatt teremtõdtek meg, váltak közösséggé, szakmai-pedagógiai képességeik folya-
matos tanulással fejlõdtek hatásos rendszerré. Így a vájárképzõ iskolák, intézetek
képesek voltak a rendkívül nehéz szakmai-pedagógiai feladatok teljesítésére majd a
kívánt strukturális átalakulásra.

A vájárképzés része a magyar gazdasági képzésnek, az ország átalakulásához
kapcsolódó oktatási-képzési folyamatoknak. Az ebben részvevõk alkotói voltak az
ország teljesítményeinek, amit akkor a Jó szerencsét! reményében felelõsen vállal-
tak és körülményeikhez képest becsülettel teljesítettek. A kialakított képzési rend-
szer, a felhalmozódott szaktudás, az elkészült szakmai dokumentumok lehetséges
alapjai egy, a jövõben talán újraformálódó szén- és ércbányászatnak.
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1. A VÁLLALKOZÓ EMBER

A vállalkozás az ember gazdasági tevékenységének alapvetõ szervezõ mozzana-
ta. A vállalkozás szervezeti formája nem öröktõl fogva létezik, a vállalkozás az em-
ber gazdasági tevékenységének sokrétû társadalmi összefüggésrendszere is.

A „vállalat” a történeti fejlõdés meghatározott fokán jelenik meg, alapja az áru-
termelés. Az árutermelés – a piacra termelés – megjelenése elõtt a termelõfolyamat
szervezése nem tudatos, célirányos. A termelés kezdetben ösztönös tevékenység, a
saját létfenntartás közvetlen tartozéka. Nincs önálló szervezeti formája. A termelés
szervezete egybefonódik a társadalmi lét köznapi, „természetes” vérségi kötelékei-
vel. A termelés szervezeti kerete kezdetben a nemzetség, a nagycsalád. Majd a ter-
melés szervezeti formája függvénye a vérségi kötelékeket felváltó területi-szerveze-
ti kereteknek – a faluközösségnek és a földesuraságnak. Így a vállalkozás kezdeti
csírái valósággal elvesznek a vérségi vagy a területi-szervezeti élet egyéb megnyilvá-
nulásaiban.

1.1. Földesúri gazdálkodásból vállalkozás

A bányagazdaság, kivált a nemesércbányászat, uralkodó vállalatformája a bá-
nyavállalkozó- szövetkezet (németül: „Gewerkschaft”, latinul: „societas”, „commu-
nitas”). E társas vállalkozás mindig egy-egy meghatározott bányamû – akna vagy
tárnaegyüttes – mûvelésére vállalkozó személyek magánjogi természetû, személyes
elhatározásából létrejött szövetkezése.

Amikor az érctermelésben áttértek a mélymûvelésre, akkor az érckitermelés
üzemi alapegysége az egyes „bánya” lett. Kezdetben a bánya nem más, mint jobbá-
ra a telérek nyomában mélyített egyszerû, egyjáratú aknamû, ahol munkahelyen-
ként ismétlõdik ugyanaz a kitermelési folyamat. A tulajdonképpeni vájármunka: az
akna- és vágatbiztosítás, az érc meg meddõ kõzet szállítása, víz kiemelése. Majd a
felszínen az ércek osztályozása, a meddõ kõzet hányóravetése. Ilyen sokoldalúvá
fejlõdött a vájár munkája, összehasonlítva a korábbi felszíni fejtések egyszerû kõtö-
rõ munkájával. De a bánya, az egyes bányamû, a bányaszövetkezet lesz ettõl fogva
hosszú idõre a helyi társadalom szervezésének alapja és központja is.

Hozzá kapcsolódnak, bányaként jönnek létre azok a már több személyt maguk-
ban foglaló társulások is, amelyek a termelés megszervezését és lebonyolítását is a
kezükbe veszik. Míg korábban a bányaüzem a bányaterületet birtokló földesúr fenn-
hatósága alatt áll, ezek a kezdeti társulások ragadják ki a bányászatot a földesúri ke-
retekbõl és változtatják át az egész bányamûvelést társulási, vállalkozási szervezet-
té. Ezt a 12. század végére datálhatjuk.

1.2. A vállalkozó vájárok

A társas vállalkozás eredetileg a kézimunkás kisvállalkozók szövetkezése: bá-
nyamûvelõ-szövetkezet. Vájárok „állnak össze”, akik az érckitermelés többszörösen
osztott munkafolyamatában annak a legigényesebb részét, a fejtést, jövesztést vé-
gezték. A fejtés sokoldalú természetismeretet és technikai felkészültséget követel
meg, õk voltak a „mesterei” („magistri fondinae”) a bányában folyó munkának. A
vájárok a földesúri üzemben is különleges helyzetben voltak. Míg a munkások mun-

12



kájukért csak napszámbért kaptak, a vájárok a lefejtett érc bizonyos hányada fejé-
ben, „részes” munkában (kuxa) fejtették az ércet. A vájárok bányánként egy-egy
kollektívába tömörültek, s az érchányadot egyenletesen osztották el.

A társas vállalkozás kezdetben igazában nem más, mint egy-egy ilyen vájárkol-
lektíva. Õk a bányaterület tulajdonosától saját vállalkozásba veszik egy-egy telér,
bánya mûvelését; eleinte a földesúrral kötött szerzõdés, majd a bányakincs felségtu-
lajdonba vétele után a regáléjog élvezõjétõl elnyert jogosítvány alapján. A kézmû-
vesiparhoz hasonlóan a bányák „mesterei”, a vájárok is, mint vállalkozótársak, sze-
mélyes munkával veszik ki részüket a termelésbõl: Továbbra is õk végzik az akna és
vágatok hajtását, az érc fejtését a részükre egyenként kijelölt vájatvégeken. A vállal-
kozók között: egy-egy vágatnak egy-egy vállalkozó a „gazdája”. Ugyanakkor õk vi-
selik a bánya karbantartásával és mûvelésével járó összes költségeket is. Az anyag-
beszerzés dologi kiadásait és a többi járulékos munkákon foglalkoztatott dolgozók
napszámbérét is õk fizetik. Mindezt arányosan osztották el maguk között. A költsé-
gekmegosztási arányait a bánya technikai és gazdasági vezetésével megbízott szám-
tartó (vállalkozótárs) elõterjesztése alapján fogadták el.

Mind a költség-hozzájárulás fizetése, mind a megtermelt érctermelés elosztása
hetenként történt. A kiosztott érc értékesítése kezdetben kinek-kinek személyes
ügye volt.

1.3. Az új vállalkozó: a tõkés

A bányamûvelõ-szövetkezet, ebben a kezdeti formában, nem volt hosszú életû.
A dolgozó, a termelõmunkában személyesen résztvevõ vállalkozótársak mellett fel-
tûnnek a pénzvagyon képviselõi, a tõkés vállalkozók. Õk nem veszik ki többé sze-
mélyesen részüket a vájármunkából, hanem a szövetkezeti részükre esõ (kijelölt)
vájvégek fejtését maguk helyett, ilyen vagy olyan formában, de másokkal végeztetik.

A szövetkezetekben az új vállalkozó típus vegyesen jelenik meg a vájár-vállalko-
zókkal. Az új típusú vállalkozók a 13. század elején tûnnek fel, adataink róluk elsõ-
sorban Karintiából és Tridentbõl vannak. Tridentben kezdetben-többségben a ne-
mesek, meg püspöki ministerialisok szerepelnek. Utóbb mindinkább a kalmártõke
képviselõi jelennek meg. A tõkés elemek kezdetben „beszivárogtak”. Azután hihe-
tetlenül gyorsuló ütemben, már a 13. század folyamán, Európa-szerte egyre na-
gyobb mértékû ellenõrzésük alá vonták a bányavállalkozásokat. Már a 13–14. szá-
zad fordulóján annyira eluralják a bányavállalkozásokat, hogy a bányamûvelõ-szö-
vetkezet, a „Gewerkschaft” határozottan tõkés jelleget ölt. A bányászat a vájárok
szövetkezetébõl a bányavállalkozók szövetkezetévé válik. A változás érthetõ. A ter-
melésben személyesen érdekelt vájárvállalkozók szakértelme és technikai lelemé-
nye, jelentõs elõrelépés a földesúri nagyüzem után. A vájár-vállalkozók új fellendü-
lés korszakát nyitják meg Európa nemesércbányászatában.

A következõ idõszak, amikor a vállalkozók közt megjelenik a kalmár, egy újabb
korszakot jelent.

A kalmár számára mindegy volt, hogy milyen úton-módon tudja gyarapítani
pénzvagyonát. Észrevette a gyors gazdagodásnak azokat a csábító lehetõségeit,
amelyekkel egy-egy dúsabb telér feltárása vagy sikeres vízmentesítése – és ez által a
gazdaságosabb kitermelés lehetõsége – kecsegtetett. Hogy megvethesse lábát a bá-
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nyavállalkozásban, arra bõséges és egyre több alkalmat szolgáltatott a természet
örök gáncsoskodása. A bányavíz leküzdése, a bányák mélyülésével mind nagyobb és
mind hosszabb lejáratú befektetések terhét rótta a vállalkozásokra. A kézmûves kis-
vállalkozó, gazdasági nehézségein, eleinte még az ércfelvásárlóktól vagy akár kívül-
állóktól felvett kölcsönökkel tudta magát átsegíteni. Ahogy azonban mélyültek az
aknák, hosszabbak lettek a vágatok, nõttek a költségek, végül is a vájár-vállalkozó
társulásra kényszerült a pénz uraival. A tõkések mellett a kézmûves vállalkozó ha-
marosan a háttérbe szorult.

1.4. Szövetkezeti rend: munkavégzés vagy tõke szerint

A változás megjelenik a szövetkezet belsõ, szerkezeti felépítésében, formai ele-
meiben is. A szövetkezés részes alapon jön létre. A társak részarányosan, eszmei –
szövetkezeti – részek szerint osztják meg maguk között mind a munkát, mind az
üzemköltségeket, mind a bánya érchozamát. A szövetkezés elsõ õsi típusa a dolgo-
zó „mester”- bányászokból álló közösség. A késõbbi típus, amikor a termeléshez
közvetlen kapcsolattal nem rendelkezõk uralják a termelést. Kezdetben látszólag
csak árnyalati, de mégsem lényegtelen eltérés állapítható meg.

Eleinte, az elsõ típusú szövetkezésnél annyi vájár állt össze, amennyinek a mun-
kájára valóságosan, vagy – tervezett, meg újonnan nyíló bánya esetében – felbecsül-
hetõleg szükség volt. A munkafolyamatban minden vállalkozótársra általában egy-
egy „rész” (kuxa) esik. A kuxát a bánya természetszabta üzemtechnikai adottságai
határozták meg – a vájatvégek száma. A szövetkezet minden tagja tisztában van az-
zal: az ércfejtés melyik vágatban milyen nehézségû munkát jelent. Ennek ismereté-
ben meghatározza a megmunkálandó vágatok számát, azt, hogy a szövetkezet tagjai
közül ki mennyit tud megmûvelni. Ez határozza meg a szövetkezés szervezetét,
meghatározza, hogy a szövetkezetnek hány tagja van, s meghatározza azt, hogy kire
hány vájat esik. A vállalkozótársak által személyesen végzett „mester” munka meg-
határozó tényezõ. Ekkor még a bányamû fenntartása, a járulékos munkák napszám-
bére, a pénzbefektetés – a vállalkozás tõkésviszonylata – a kisebbik gond.

Késõbb, amikor a bányavállalkozásban már a tõkés elem viszi a szót, a szövetke-
zeti tagoltság megváltozik. A szövetkezeti hányadot most már a ráfordítás költségé-
nek szétosztása határozza meg. Egy-egy vállalkozótárs szövetkezeti része most már
nem a vágat szerint adott – azaz nem a szerint, ki mennyi fejtést tud elvégezni. Hanem
a szerint, ki mennyi tõkével vett részt a vállalkozásban. A szövetkezeti szétosztás, a
belsõ rend most már nem a bánya üzemtechnikai adottságait követi, amely adottsá-
gok a természeti viszonyokhoz képest majd mindegyik bányánál másként alakultak
(könnyebb-nehezebb földtani viszonyok.) De a vállalkozók „mester”-ügyességét sem
követte. A társas vállalkozás életre hívói már nem azt mérlegelték, hogy mennyi a vá-
gatvégek száma, hogy mekkora „mester”-bányászokban az üzem munkaerõ-szükség-
lete, hanem azt, hogy mekkora a vállalkozó tõkeereje. A szövetkezeti tagok száma
sem a munkafolyamat emberszükségletét követi, hanem a vállalkozók pénzerejét. A
szövetkezeten belül a szétosztás is megváltozik: korábban a részesedés alapja teljesen
különbözõ volt. A vágatok szétosztása az egyéni vállalkozó, illetve munkavégzõ képes-
sége szerint történik, illetve a szerint, milyenek a fejtés kõzetviszonyai. A tõkés vállal-
kozó megjelenése után a szétosztást nem a munkafolyamat, hanem a végtermék nye-
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réséhez szükséges költség szerint végzik. A szövetkezeti tagság létszámát a vállalkozó
pénzereje szabja meg, ez meghatározza a szövetkezeten belüli hierarchiát is.

1.5. Tõkés tulajdon – társadalmi szakadék

A tulajdon az ember és bányakincs közötti közvetlen viszonyt jelentette. A vál-
tozás lényege a tulajdon változása. Az érc addig a bányásznépesség vezetõ rétege, a
vájárság kezében volt. Utóbb a bányatulajdont a termelõfolyamaton kívül álló pénz-
vagyon, a tõke sajátította ki magának. De tõkés tulajdonná vált a vállalkozás
majorizálásával automatikusan a termelõeszközök legjelentékenyebb része is. Min-
denekelõtt maga a „bánya”, mint üzemberendezés, a termelõmunka helye, a vága-
tok biztonságát szolgáló ácsolásokkal, szellõztetõ vágataival, a növekvõ mélységgel
egyre bonyolultabbá váló vízemelõ-szerkezetekkel. Nemkülönben a szintes szállító-
eszközök, a zsákok, teknõk, talicskák majd csillék, sõt még a bánya kovácsmûhely-
ében készült és ott javított kézi szerszámkészlet is. A bányászokat kirekesztették a
bányakincs hasznosító birtoklásából, és elválasztották az alapvetõ termelõeszközök-
tõl. A fordulat a bérszolgaságnak nemcsak egyszerû mennyiségi növekedését, a dol-
gozók egy további körét érintõ kiszélesedését jelentette, hanem a függõség és az el-
lentétek élesedését is.

Az ellentétek kezdeti formája a termelési folyamatban eddig is meg volt. A „bér-
szolgaság” keltette feszültség benne rejlett a kisvállalkozó, a vállalkozást kisajátító
vájárréteg és a járulékos munkák egyszerû napszámosai között kibontakozó függõ
viszonyban is. A korai szövetkezetekben a függés és a kiuzsorázás élességét még
nagyban tompította a munka személyes és patriarchális viszonya. Fékezte az ellen-
téteket az is, hogy a bérmunkában foglalkoztatottaknak még adva volt a magasabb
rendû szakmunka, a vájármunka fogásainak elsajátítása. Ezáltal adva volt a felemel-
kedés lehetõsége vájárrá, s így vállalkozóvá lenni.

A tõkés viszony megerõsödésével mindez megváltozott Az egyszerû gazdasági
függés, amely a mellékmunkát végzõk viszonyát a kézimunkás kisvállalkozóval
szemben jellemezte, a tõkés vállalkozó és bérmunkásai közt társadalmi szakadékká
mélyült. A társadalom tudatában a tulajdonos vállalkozó ismét „úr”-rá emelkedett,
aki bérmunkásaival hovatovább már csak tisztjei, altisztjei útján érintkezett. A feu-
dális kori város gazdaságában és társadalmában a tõkés vállalkozó a bérlõ függését
még hatalmi erõvel is tetézni tudta. A bányavárosokban figyelhetõ meg, hogy a tõ-
kés vállalkozó mind a városi ingatlanok fõtulajdonát, mind a város hatalomszerve-
zetét magának szerzi meg.

1.6. A kézimunkás vállalkozó utóvédharcai

A bányagazdaság teljes kapitalizálódása még jó két évszázadot váratott magára.
A kézimunkás kisvállalkozó még sokáig szívósan tarja magát leszûkült pozícióiban.
Hellyel-közzel meg tudott maradni a tõkések egyenjogú vállalkozótársaként, még
magukban a bányavállalkozó-szövetkezetekben is. Az õ szövetkezeti részére esõ bá-
nyamunkát továbbra is személyesen végezte, és emellett részarányosan viselte a töb-
bi üzemköltséget is.

A kézimunkás kisvállalkozásnak a bánya feudális kori birtoklási rendje lehetõ-
séget adott. E birtoklási rend alapja a „bányaszabadság”. „Turzási engedély”-t, jo-



gosítványt, akár új bánya nyitására (sikeres turzás esetén), akár elhagyott régi bánya
mûvelésére, bárki kaphatott. A sorrendet az igénylés elsõbbsége szabta meg. Így
nyitva állott a kisvállalkozók, bányászok elõtt is az út, hogy próbát tegyenek a bá-
nyászszerencsével. Az esély: hátha egy sikeres turzással, régi vágat felújításával részt
foghatnának maguknak az érckincs birtoklásából, sokakat ösztönzött. A bányászné-
pességbõl a szakmai felkészültség és a tapasztalaton öregbedett technikai lelemény
birtokában saját szakállukra sokan éltek a lehetõséggel.

Ezek a lehetõségek csak egy kisebb üzem, bánya erejéig voltak adottak. Addig
terjedtek, ameddig az atyafiság vagy két-három egybeállt társ munkájából és szegé-
nyes ládafiájuk összekuporgatott dénáraiból futotta. Két-három ember összefogá-
sát, esetleg bérezett segéderõk beállítását is jelenthette. Nem volt ez más, mint a
„mester”-bányászok õsi társulásainak satnyuló továbbélése. Ezek a társulások is
szövetkezeti jellegûek, akárcsak a tõkés vállalkozók által kisajátított szövetkezetek
(„Gewerkschaft”-ok). A korabeli jogi szóhasználat is érzékeltette azt, hogy a terme-
lõmunkában miben különbözött egymástól: a kisebb méret, de még inkább a szemé-
lyes kétkezi részvétel. Nem „Gewerke”-nek, hanem egyszerûen társnak, „Gesell”-
nek mondja õket; másutt a változatot jelezve, a „maga bérén dolgozónak”,
„Eigenlöhner”-nek.

1.7. A részes vájár, az alvállalkozó

A dolgozó kisvállalkozó egyik típusa a részes vájár (a „Lehenhäuer"). A vájárok
– kiszorulva a bányavállalkozó-szövetkezet („Gewerkschaft") tagjainak sorából –,
nem válnak egyszeriben a helyüket elfoglaló tõkés vállalkozó bérmunkásává. A tõ-
kés vállalkozó a fejtést bérmunkában is végeztette. De ez nem vált általánossá. El-
lenkezõleg, ismerünk vájárokat, akik nem bérmunkásként végzik a munkát, hanem
hol egy-egy szövetkezeti taggal, hol magával a szövetkezettel kötött egyezség alap-
ján alvállalkozásba veszik át egyes munkahelyek, vagy akár egy nagyobb bányarész,
esetleg egy egész bánya mûvelését. E vállalás formája általában a részes fejtés. A vá-
jár a termelt érc egy meghatározott részét – annak gazdagságához képest hol felét,
hol harmadát, hol ennél is kisebb részét – a bányát birtokló szövetkezetnek adja le.
A többi az övé, annak értékesítése felõl szabadon rendelkezik.

Megállapodása általában meghatározott idõre szól, tetszés szerint fel nem bont-
hatja, viszont a neki átadott fejtõhelyekrõl ki sem vethetõ. Kötnek örökjogú megál-
lapodásokat is. Foglalkoztathat segéderõket. Õt, mint alvállalkozót terheli az ércek,
vagy akár a víz eltávolítása is, fejtõhelyétõl a felvonóaknáig. Az ehhez szükséges fel-
szerelést a szövetkezettõl igényelheti, de a kéziszerszámokat nem. A bánya egészé-
nek a fenntartása, fõként víztelenítése, már egészében a bányavállalkozó-szövetke-
zet gondja. A cseh-, a magyarországi meg az ausztriai bányajogokból ennek a vállal-
kozási formának szinte intézményes létezése a 16. század harmadik negyedéig meg-
állapítható.

Mit jelent ez a termelési viszonyok alakulása szempontjából? Azzal, hogy a tõ-
kés bányavállalkozó a bányakincs hasznosító birtoklását megosztja a kitermelést al-
vállalkozásban végzõ részes vájárral, nem kis mértékben lelassul a bányatulajdon tõ-
kés koncentrációja. A vájárok, ha egészében nem is, de igen tekintélyes hányaduk-
ban még nem merültek el a bérszolgaságba. A bányakincs birtoklása még részleges
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mivoltában is önálló, „kispolgári egzisztenciát” biztosít számára. Az új – a tõkés vi-
szony – elõretör, de az eltûnõ múltat még létezõ teherként cipeli magával.

A Kárpát-medence bányászatában a kispolgári egzisztenciát a felvidéki bányá-
szat csak rövid ideig tudta biztosítani – Erdélyben ez egyre fogyó mértékben hos-
szabb ideig, majd a századfordulóig tartott. A Felvidéken a termelés már a közép-
kortól „üzemszerû” volt, az erdélyi bányák fokozatosan szervezõdtek egyre nagyobb
vállalkozásokká, mígnem a huszadik században a bányászat már csak a tõkés viszo-
nyoknak megfelelõ módon alakult.
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Vágatok helyzete táróhoz, aknához
A – akna; B, C – vágat vagy keresztvágat; D – egy

másik akna; E – táró; F – tárószáj

Táró és három lejtõs akna
A – az elsõ akna, amely még nincs a táróig mélyítve;
B – a második akna, amely már elérte a tárót; C – a

harmadik akna, amelyhez még nem ért el a táró;
D – a táró



2. A KÁRPÁT-MEDENCEI BÁNYÁSZAT ELÕZMÉNYEI

A bányászkodás a Kárpát-medencében egyidõs az ember megjelenésével. A
Veszprém megyei Lovas község vörös festékbányájában, a Sümeg melletti és a tatai
Kálvária-domb kovabányái, a Pécs melletti Jakab-hegyen talált vasolvasztás nyomai
ezt igazolják. A Kárpát medencében a honfoglalás elõtt is folytattak bányászatot. A
honfoglaló magyarság a 9. század végén Erdélyben mûvelés alatt álló sóbányákat, a
Nyugat-Dunántúlon vastermelõ és feldolgozó helyeket, népelemeket talált. Régé-
szeti leletek bizonyítják, hogy a honfoglalók maguk is jól értettek a nemesfém- és
vaskohászathoz. Bár írásos források a 10-12. századi Magyarország bányászatáról
nem szólnak, a késõbbi századok krónikái számos aranymosó telepet, aranybányát
említenek. További idevágó ismereteinket régészeti leletekbõl, régi mûveletek nyo-
maiból, néprajzi analógiákból és korai helyneveinkbõl meríthetjük. Így pl. Aranyos
aranymosásra, Ruda fémbányászatra, Kovácsi, Tömörd, Rednek/Rendek, Vasas,
Vigne vasmûvelésre, Csatár/Csitár, Csetnek nevei fegyverkészítésre utalnak. A
Nyugat-Dunántúlon, illetve Somogy megyében és Észak-Borsodban feltárt kohóte-
lepek, a két Vasvár nevû település már a 10. században fejedelmi vastermelõ szer-
vezetet bizonyít. Erdélyben a korai várispánságok egy-egy sóbánya mellett szerve-
zõdtek. A bányahelyek nagy része az Árpádok családi birtokain feküdt, mûvelésük
az erre rendelt szolgálónépek feladata volt. Az egyházi és a magánföldesurak bányá-
ikat szolgálónépeikkel mûveltették. A bányászat e korai szervezete a 13. század fo-
lyamán a szolgálónépek rendszerével együtt halt el.

A bányászat az ókorban és a középkorban is a legveszélyesebb foglalkozások kö-
zé számított. A termelés elsõsorban a bányász tapasztalatain, ügyességén, szakmai
leleményén, lelkiismeretességén múlott. Ezt a munkát kizárólag erõszakra alkal-
mazva viszonylag alacsony hatékonysággal lehetett csak folytatni. Ezért több ural-
kodó, ésszerûségi okokból, kiváltságokat adott a bányászoknak, ezzel bizonyos fo-
kig megvédelmezve õket a földtulajdonosok, fõurak kizsákmányolásától. Ennek
egyike a selmeci bányajog (1245, IV. Béla), Európa elsõ bányajogai egyike. Az irat-
ban nemcsak a bányászok jogai olvashatók, hanem az akkor ismert és használt szer-
számok, mint az ék, kalapács, kapa és csákány mint a jövesztés eszközei, a kutató és
iránytárók, a függõleges akna és a rájuk telepített emelõszerkezetek lójárgányok, ví-
zikerekek, a bányahatárok kijelölésének módja, az arany- és ezüstérc elõkészítésé-
vel, kohósításával járó feladatok.

A különbözõ lelõhelyek körül az új feltárások nyomán egyre szaporodtak a te-
lepülések. A munkaerõ különbözõ irányból és számban történõ betelepítése kezdet-
tõl része volt a bányászatnak. A 12. században indult meg és évszázadokon át foly-
tatódott a német bányászok betelepítése és bevándorlása a Német-Római Biroda-
lom különbözõ területeirõl. A Harz-hegység bányáit ezer körül a természeti akadá-
lyok miatt közel tíz évig nem tudták mûvelni, a bányászok így új munkát keresve te-
lepedtek át a Kárpát-medencébe. Elõször a Bódva vidékére és az erdélyi Radnára,
a 13. századtól fõleg a gömöri és az erdélyi Érchegységbe. Ennek következtében
megváltozott a bányászok jogi, társadalmi helyzete. A beköltözõ bányászok szabad
emberek, többségük fõfoglalkozású bányász, királyi engedély alapján bárhol bányát
nyithattak. Egymás segítésére bányajoguk alapján szervezõdhettek. Az egyedi bá-
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nyahelyek kisebb-nagyobb településsé szervezõdtek. A leggazdagabb települések
szabad királyi várossá fejlõdtek, a kevésbé jelentõsekbõl és a magánbirtokokon, az
egyházak birtokain keletkezettekbõl mezõvárosok (oppidumok) lettek. A bányász-
társadalom a bányászat fejlõdésével differenciálódott. Elkülönültek a kereskedõ bá-
nyavállalkozók és a nekik dolgozó bányamunkások. Rétegzõdésük azonban sokáig
nem merevedett meg, a kora újkorig fennmaradt egy vállalkozó, ugyanakkor a ter-
melésben is részvevõ középréteg. A 13. századtól kapnak bányajogot a Garam vidé-
kén alapított Selmecbánya (1240 körül), Besztercebánya (1255), a Szepességben
Gölnicbánya (1255 után) és Igló (1268 elõtt).

Míg a 12. és 13. században a vezetõ szerep az ezüsté volt, a 14-15. században fel-
lendült az aranytermelés. A mohácsi vészt megelõzõ kétszáz év alatt, 1325 és 1525
között Magyarország területén éves átlagban 1500-1600 kg. aranyat és 8-10 ezer kg
ezüstöt bányásztak. Ez a mennyiség az akkori európai termelésnek aranyban 40%-
át, ezüstben 30%-át jelentette. A 15. századra növekedtek a bányászat nehézségei.
A nagyobb mélység, a bányavíz jelenléte mellett sok érctelér, bánya kimerült. A be-
vezetett technikai újdonságok ellenére a termelés nehezen volt fenntartható. A bá-
nyamûvelés nehézségei mellett a magyarországi kohászat fejlõdése is megállt. Az
együtt elõforduló ezüst és réz szétválasztását, a réz finomítását Magyarországon ke-
vésbé tudták megoldani, a vaskohászati technológia megmaradt a 14. századra elért
színvonalon. Megrekedt a bányavárosok fejlõdése is. Ezért a 15. században az alsó-
meg a felsõmagyarországi bányavárosok egy-egy szövetségbe tömörültek. Így a hét
alsómagyarországi bányaváros (Körmöc-, Selmec-, Beszterce, Baka-, Béla-, Újbá-
nya és Korpona) a királynéi hûbér állandó részeként meg tudta õrizni szabad kirá-
lyi város státuszát. A felsõmagyarországi bányavárosok (Gölnicbánya, Szomolnok,
Rudabánya, Jászó, Telkibánya, Rozsnyó és Igló) azonban – a lengyel királynak el-
zálogosított Igló kivételével – a 16. századra jobbágysorba süllyedt. Nemzetközi je-
lentõsége a 16-17. században már csak a besztercebányai és szomolnoki rézbányá-
szatnak volt, haszna az egymást váltó külföldi bérlõké (Fugger, Manlich, Roll,
Hernckel, Joanell, stb.) lett. Amerika felfedezése, a tengeren túli gazdag arany és
ezüst lelõhelyek termékeinek az európai gazdaságban való megjelenése csökkentet-
te az amúgy is mûvelési és létszámgondokkal küzdõ Kárpát-medencei nemesércbá-
nyászat jelentõségét.

A különbözõ bányaszabályzatok a fellelt érclelõhelyekre települõ vagy vándorló
bányászok közvetítésével mindenüvé eljutottak. A Kárpát-medencébe települõ sza-
bad bányászok bányajogaikat magukkal hozták, és itt érvényesítették. Írásos megje-
lenésüket a városok különbözõ bányaszabályzásaiban követhetjük. Általánosan
majd a bányavárások szövetkezései nyomán és a Habsburg birodalom kincstári igaz-
gatása szervezésénél jelennek meg.

Magyarországon is megvannak azok a szabályzatok, szokások, amelyeket a be-
települõk területeiknek megfelelõen õriztek meg. Míg a korai Árpád-korban a bá-
nya a földtulajdon tartozéka volt, a 13. századra, német hatásra kialakult e nemes-
fémekre és a rézre vonatkozóan a bányaregálé, a 14. századra a sóregálé. A 13. szá-
zadban a király kötelezõ birtokcserék révén megszerezte a magánföldesurak arany-
és ezüstbányáit. Az 1320-as években a királynak természetben fizetendõ bányaadó
(urbura) általában a kibányászott aranyérc tizede, az ezüstérc nyolcada ellenében
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engedélyezte a földesuraknak a bányamûvelést. Kötelezõvé tette az általuk kiter-
melt arany és ezüst, szabott áron történõ eladását a királyi kamaráknak. Az 1327-
ben elrendelt nemesfém-monopólium királyi elõjoggá tette a nemesfémek forgal-
mazását. A vastermelés (késõbb a széntermelés), kevés kivételtõl eltekintve, to-
vábbra is a földesúri jogkörben maradt.

A Kárpát-medence bányászata technikai fejlettségben a kor színvonalán állt, er-
rõl Georgius Agricola „De re metallica libri” 1556-ban megjelent mûvében számos
ábrát találunk. A magyar bányászok szakmai elismertségét tükrözik azok a megke-
resések, amelyek külföldi munkára hívták azokat.

A tizennyolcadik századtól csökken az ércbányászat jelentõsége, rövidesen
azonban a szénfelhasználás terjedése teremt új bányászati ágat, a szénbányászatot.
A szénbányászat nagyobb ütemû elterjedésének egyik oka az ország társadalmi be-
rendezkedése és az ebbõl eredõ – a feudális érdekeknek kedvezõ – bányaszabályzat
volt. Európa többi országaiban a földben lévõ ásványkincs, a kõszén a törvény sze-
rint az uralkodó tulajdona volt, aki a bányászati engedélyeket tõkeerõs csoportok-
nak adta, növelve a bányászat iránti vállalkozó kedvet. A gazdasági érdekek a Habs-
burg birodalmat is hasonló intézkedésekre kényszerítették. A Habsburg birodalom-
ban 1843-tõl foglalkoztak rendszeresen az akkori európai joggyakorlat összehason-
lításával és a bányatörvény megváltoztatásával. A bányászat új szabályozása rend-
szerbe foglaltan, törvénybe iktatva és kötelezõ egységes jelleggel 1854-ben, az Oszt-
rák Általános Bányatörvénnyel lépett életbe.

A Bányatörvényt, amely különbözõ módosításokkal 1960-ig élt, megjelenését
követõen számos értelmezõ kiadvány kísérte. Magyar fordítása és a Kárpát-meden-
ce bányászata különbözõ területeire azonos elvek mentén szerkesztett változatai is
megjelentek.
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3. A VÁJÁR SZAKMAI ISMERETEK SZERVEZÕDÉSE

A bányászati szakismereteket évszázadokig az egymástól tanulás tapasztalati
folyamatában sajátították el a foglalkozást szükségbõl, kényszerbõl vagy érdeklõ-
désbõl vállalók. Ezek az ismeretek a hasznosítás felismerésétõl a célszerû kutatá-
sig, a feldolgozástól a kereskedelmi forgalmazásig sokrétû folyamatban alakultak
ki. A tapasztalati tudásból a tudományok fejlõdésével jelent meg az elkülöníthetõ
bányaismeret, amelynek elméleti és gyakorlati közelítésében Agricola máig érvé-
nyes rendszerezõ munkásságának meghatározó szerepe volt. A bányászat kezde-
teitõl a szakismeretek (gyakorlat) elsajátítása, az elméleti feltevések tapasztalati
következménye elsõsorban a hosszú szakmai foglalkoztatáson keresztül valósult
meg. A bányamunka különbözõ fokozatait végigjárók- életkori és a munka nehéz-
ségi fokát néha figyelembe vevõ beosztásaikban – számos tapasztalatot szerezhet-
tek. Az ügyes, rátermett és felkészültnek, tapasztaltnak tekintett egyéneket vá-
lasztották ki és nevezték ki vájárrá. Ezt a gyakorlatot a vállalatok mindmáig elsõd-
legesnek vallották, elsõdlegesnek tartva a felnõttek alkalmazását, ebbõl eredõen
oktatását. Idõvel azonban, a bányászati tudományok bõvülésével, a bányatisztek
és mérnökök megjelenésével, a bányászati technológia változásai következtében
nem zárkóztak el az alapvetõ elméleti ismeretek alaposabb megtanításától. A
szakértõ irányítás egyik feltétele volt a feladatokat meg is értõ munkásság létre-
hozása, amelyhez önmagában már nem lehetett elegendõ a csak tapasztalattal
szerzett tudás. A hosszú tapasztalati idõ követelményét némi elméleti ismeret-
nyújtással a bányászat az 1940-es évekig kizárólagos feltételként tartotta fenn. A
szakmai képzést fokozatosan, a munkavégzés balesetvédelmi és egészségügyi ol-
daláról vezették be.

A magyarországi bányászat kezdeteitõl élnek a bányák jogi helyzetével, a szak-
értelemmel, a bányavágatok kihajtásával összefüggõ rendelkezések. A bányamunka
végzésének módja egyes oklevelekben számos helyen szerepel, hasonlóan, a gyer-
mekek, fiatalok foglalkoztatása és a bányamunkások szociális ellátása (társláda,
társpénztár) is tárgya a korai szabályozásoknak. A bányamunka elsajátíttatását,
mint említettük, elsõdlegesen a tapasztalatok hosszú idõn át való megszerezteté-
se/megszerzése keretében tartották fenn. Ezt a bányászat kezdeteitõl alapvetõ nor-
mának tartották, ugyanakkor a szükséges ismereteket a szabályzatok elõbb eseti ké-
sõbb rendszeres felolvasásával és magyarázatával egészítették ki. Ez a követelmény
már a korai bányaszabályzatok része volt, szerepelt Miksa 1573-ban megjelent bá-
nyatörvényében is.

Az Osztrák Általános Bányatörvény (1854) elõírta és Magyarország területére
kiterjesztette azt, hogy

„a bányahatóság felügyelete alatt álló bányaüzemeknél csak ép, egészséges és
erõteljes egyén alkalmazható. Azért egyetlen egyén sem vehetõ fel munkába elõze-
tes orvosi vizsgálat nélkül”.

2. §. „Minden munkást elõképzettsége, értelmessége és szervezetének megfele-
lõ munkához kell beosztani”.

7. §. (1): „Vájármunkára csak olyan munkás alkalmazható, aki a 18. évét betöl-
tötte, ép, egészséges és legalább egy év óta a bányában, mint segédvájár volt alkal-
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mazva. Segédvájárrá csak a nevezhetõ ki, ki vájármunkában legalább egy évig önál-
ló vájár felügyelete alatt dolgozott.”

A földalatti munkán eltöltött évek gyakorlata alapján a bányaüzemek vezetõi
határoztak arról, kik azok, akik tapasztalati tudásuk, leleményük alapján „elõléptet-
hetõek, kinevezhetõek” vájárrá. Ez az általános gyakorlat sok kritikát kapott. Az
egyik pécsbányatelepi sztrájknál a bányabiztos békéltetõ tárgyalása során kifejtette,
hogy „a szolgálati idõ szerinti automatikus elõléptetést, amint az a memorandum-
ban foglaltatik, bányarendõri szempontból megengedhetetlennek” tartja. Továbbá,
„Bányarendõri szempontból ugyanis nagyon hibáztatható volna, ha például egy csil-
lés arra való képesség nélkül, csupán azért léptettetnék elõ segédvájárrá, mert a bá-
nyánál már, mint csillés 2 évet szolgált. Bányarendõri szempontból, alacsonyabb fo-
kozatból magasabb fokozatba való elõléptetésnél tehát csak az lehet mérvadó, bír-
e az illetõ egyén azon képesítéssel, amely a magasabb osztály munkásaitól megkö-
veteltetik.”

A bányamunka szakszerû végzéséhez elvárt szakmai felkészültség érdekében az
egyes bányavállalatok szolgálati rendjeiben az 1800-as évek végétõl sorra jelennek
meg a munkásoktatásra vonatkozó szabályozások. A Bányatörvény (1854.) után ez
követelmény lett. A legnehezebb és legveszélyesebb körülmények között a pécsvidé-
ki bányászat mûködött, ezért az itt szakmai gyakorlatot szerzett vagy vájárrá elõlép-
tetetteket más bányavidékeken örömmel fogadták. A DGT azonnal bevezette a Bá-
nyatörvény elõírásait majd elõször 1855-ben, továbbá 1858-tól rendszeresen jelentet-
te meg az OÁB értelmében nagy állandóságú tartalommal Szolgálati és fegyelmi bün-
tetõszabályzatát. Ennek I. része1. szakaszának 1.§. intézkedik arra, hogy „...ezen szol-
gálati és büntetõ szabályzat a felvigyázó- és munkásszemélyzetnek évenként legalább
egyszer oly nyelven, melyet minden személy ért, felolvastassék...„ valamint a munkás
oktatást és felvilágosítást elsõ sorban a felvigyázótól kérjen, és ettõl nyerjen is”.

Ezt a kivánalmat a zömmel munkásokból elõléptetett felügyelet csak részben
tudta teljesíteni. A meglévõ bányaiskolák ércbányász jellegûek voltak, a végzettjeik
zömét is az érc- és sóbányászat foglalkoztatta. A szénbányák munkáslétszámának
gyors növekedése a képzett felügyelet létszámának emelését kívánta. Ezért a szak-
személyzet képzésére két új szénbányász-iskolát létesítettek (Pécs és Petrozsény). A
szénbányavállalatoknak a munkásképzésre vándoroktatók beállítását javasolták.

Az elsõ világháború a bányászat szervezett munkásoktatási kezdeményezéseit
elsodorta, bár a Bányászszakszervezet követelései között minduntalan szerepel a
munkásmûvelõdés kérdése. A munkásképzés általános mûveltséget szolgáló társas-
köri formái mellett a szakmai és biztonsági követelmények teljesíthetõsége érdeké-
ben az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület többször, így 1918-ban
ismét foglalkozott a munkásképzéssel. Az ülésen részt vett a szerb megszállás alá
került DGT képviselõje is, aki a pécsvidéki bányák nagyfokú veszélyességére tekin-
tettel javasolta a munkásoktatás javítását és fenntartását. A pécsi területen a szerb
megszállás miatt a bányaiskola részben szüneteltette mûködését, a DGT munkások-
tatása azonban a korábbi gyakorlatnak megfelelõen történt. A trianoni Magyaror-
szág bányászata ujjászervezõdése idején az OMBKE Borsod-Gömöri Osztályának
Borsodi Szakosztályának Orvosi Szakosztálya javasolta a bányászati balesetelhárítá-
si és egészségügyi oktatás általános bevezetését. A munkásképzés a különbözõ bal-
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esetelhárítási, bányamentõi foglalkozások része volt, de a munkaidõ után tartott ok-
tatásokon a rendszeres jelenlét nem volt biztosítható.

3.1. Az elemi iskolai bányaismereti oktatás

A bányavállalatok a patriarchális, kulturális és kolonizációs gyakorlat szellemé-
ben a munkaerõ pótlása és biztosítása érdekében létesítették bányatelepi iskoláikat.
A bányász szülõk gyermekei rendszerint a bányát választották munkahelyül így az
elemi ismereteik az értelmesebb munkásállomány létrehozásához is hozzájárulhat-
tak. A többnyire zárt kolóniákban élõ fiatalok más munkaalkalmakat nem igen is-
mertek és találtak. Tanulási lehetõségeik korlátozottak voltak. A bányák szívesen
alkalmazták munkásaik gyermekeit, a bányatelepeken élõ fiatalokat. Számukra kü-
lönbözõ kedvezményeket ajánlottak, az értelmesebb tanulókat irodai alkalmazott-
ként is foglalkoztatták. Az állandósult helyi munkaerõhiány miatt a fiatalok bánya-
beli alkalmazása serkentésére az elemi iskolai tananyag mellett a természettel, bá-
nyászattal összefüggõ ismeretek oktatása is felmerült. A bányavidékeken az 1884.
évi XVII. törvény (az 1884. évi Ipartörvény) nem állított tanonciskolákat, a bánya-
iskolák pedig nem voltak a közoktatás-irányítás hatálya alatt. 

Célszerûnek látták ezért a bányászat megismertetését már az elemi iskolákban
megkezdeni. A vállalatok bányatelepi iskoláikban kezdeményezték a bánya- isme-
retek oktatását, „ezzel munkásaik gyermekeit a vállalat munkaerõ-szükségleteinek
megfelelõen megtartani vagy a vállalat érdekeinek megfelelõ irányba képezni igye-
keztek.” Pécsett a DGT vezetõsége is élt a lehetõséggel. A DGT pécsi bányakerü-
letei ismétlõ iskoláiban (Pécs-, Szabolcs- és Vasas-bányatelep) tervezte a bányais-
meretek oktatásának bevezetését. Az elsõ megbeszélésen a DGT igazgatóság és a
városi tanfelügyelõség küldötte az oktatás lehetõségeit vizsgálva, elhatározták, hogy
a bányatelepi iskolákban folytatandó oktatásokra a felnõtt munkásokat is elküldik.
A megbeszélésen ismertettek egy borsodi javaslatot, amelyet saját véleményükkel
kiegészítve küldtek meg Pécs város tanácsához. Innen 1925. február 2-án Baranya
és Pécs város szab. kir. tanfelügyelõje az 1886/1925. sz. megkeresésben értesítette a
DGT-t, hogy a bányatelepi ismétlõiskolákban kéthetenként 1 óra bányászoktatás
történhet. Az engedély birtokában a DGT pécsi Igazgatósága a 16. 868/1925. szám
alatt elrendelte, hogy az DGT összes telepi iskolájában az 1925/1926. tanévtõl bá-
nyász-szakoktatás legyen. Az elsõ kísérleti tanév után a tapasztalatok alapján alakít-
ják ki a végleges tervet.

Az oktatást a telepi iskolák tanítói, a bányaüzemek mérnökei és felügyelõi vé-
gezték. Az elsõ tanév tapasztalatai nyomán a DGT Igazgatósága a pécsi bányakapi-
tányságnak 1926. március 10-én tett jelentést az ismétlõiskolában folyó bánya-elõis-
mereti oktatásról. A vállalat felkészült, hogy iskoláiban 2 hetente 1 óra bánya-elõis-
mereti oktatást tartsanak. A pécsi szakfelügyelõ a tantervet 1926. augusztus 31-én,
3986/1926. sz. alatt hagyta jóvá.

A jelentés közli, hogy a bánya-elõismereti tananyagot a II. és III. fiú ismétlõis-
kolába járók, meg a vállalatnál dolgozók hallgatják. Az elsõ osztályban bevezették a
mennyiségtant, vegytant, mértant, természettant. A tanulók kötelesek a tankönyvet
az élelmitárakban megvenni. A könyvben a tananyag a 2. és 3. lapokon található. A
tanulókról feljegyzések készítendõek, tanulmányi (szak) kirándulások szervezendõk
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helybe és vidékre. 1925-tõl a DGT bányatelepein az ismétlõiskolai oktatásban rész-
vevõ 12-15 év közötti ifjúmunkások kéthetente 1 óra bánya-elõismereti oktatásban
részesültek okleveles bányamérnökök elõadása mellett. Az oktatásra a DGT leven-
téi 14-21 éves korig kirendeltetnek. Az oktatáson 1925-1926 között 425-en, 1926 és
1929 között 349-en vettek részt.

3.2. A balesetelhárítási oktatástól a vájártanfolyamig

A bányamentõk és vájárok részére az 1854-tõl folyamatos felolvasások, magya-
rázatok 1926-tól új tartalmat majd formát kaptak. Ebben a társadalombiztosítás igé-
nyei is közrehatottak. A biztosítók szerint a „képzettebb bányász-munkaerõ várha-
tóan kevesebb balesetet szenved, ezzel a t. DGT kártérítési kötelezettségei minden
bizonnyal mérséklõdnek” ezzel pedig csökkenhet a biztosító költsége is. A hazai
egységes balesetbiztosítás bevezetése majd a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal részé-
rõl kezdeményezett európai bányászati balesetelhárítási konferencia hazánkban is
meggyorsította a kötelezõ szervezett balesetelhárítási oktatás, ezzel a szakmai okta-
tás bevezetését. Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület lapjában, a
Bányászati és Kohászati Lapokban több cikk foglalkozott a munkásképzés biztonsá-
got növelõ és a szakmai tevékenység hatékonyságát növelõ bevezetésével. Ezt a bá-
nyavállalatok külföldi tapasztalatcserére küldött szakemberei is megerõsítették.

Az 1930-as évek kezdetén országosan új tartalmú bányászati balesetelhárítási
oktatást vezettek be, az európai gyakorlat felhasználásával. A magyarországi bánya-
vállalatok küldöttei a bányász szakképzést Angliában, Belgiumban, Francia- és Né-
metországban tanulmányozták. A külföldön tett látogatásokon kedvezõ tapasztala-
tokat szereztek, amirõl sorra számoltak be. Az ország bányavállalatainál a miniszté-
rium ellenõrizte, a Bányakapitányságok pedig figyelemmel kisérték az oktatás ala-
kulását.

A DGT pécsvidéki üzemeiben 1927-tõl folyamatosan bõvült elõbb a mentõk
majd a kiválogatott bányamunkások rendszeres kiképzése. Rihmer László okl. bá-
nyamérnök grünbachi tapasztalatai alapján nyolc témacsoportban készített szakmai
oktatási-elõadás-anyagot. A DGT oktatásaiban a „Bányaelõismeretek” címû könyv
mellett a „Bánya- és kohóbalesetek elhárítása. A bányász és kohász biztonságának
kiskátéja” címû könyvet használták. „A vájárok oktatásában a DGT elõrelép és fo-
kozatosan elméleti vizsgákat, szervez” – jelentette a DGT Igazgatósága, „melynek
keretén belül a vájár jelöltnek be kell bizonyítania azt is, hogy mindazon elméleti is-
meretekkel is rendelkezik, amelyekkel a pécsi bányászoknak a személy- és üzembiz-
tonság, rend- fegyelem és eredményes munka szempontjából bírnia kell.”

Az Ipari Minisztérium országosan szorgalmazta a bányamunkásképzés beveze-
tését, az 1930-as évektõl kezdõdött a szervezett bányamunkásképzés. Ezt a bánya-
vállalatok sokféleképpen hajtották végre. Az oktatásban elsõsorban a nagyvállalat-
ok voltak érdekeltek, lehetõségeik is jobbak voltak. 

3.3. A felnõtt bányamunkások oktatása – az elsõ szervezett vájárképzés Várpalotán

A fejtési technológia változása, a növekvõ gépesítés (pl. szállítás, rakodás, jö-
vesztés gépesítése, a szerelési munkák, a villamos áram használata) mellett a mun-
kaszervezési rendszer változásai is a szakmai ismeretek meg a munkavégzés új for-



mái ismeretét kívánták. A kiscsoportos munkát a két világháború között a nagy lét-
számmal telepített koncentrált frontfejtések váltották fel, ahol az együttmûködés,
irányítás, az önálló döntések új követelményeit szükséges volt megismerni. Egyes
bányavállalatok utasításaiban ezek a változások már körvonalazódtak és részei let-
tek a vájárképzés tananyagainak. A korszerûbb ismereteket rendszerezõ új bányász
(vájár) tanfolyami képzést a várpalotai Unió Rt.-nél Faller Jenõ és Korompay La-
jos okl. bányamérnökök szervezték és vezették be.

Országosan mindenütt folyt a vájárképzés szervezése, a várpalotai vájárképzés ta-
pasztalatai nyitottak utat a szervezett felnõtt vájárképzés felé. Brennbergbányán
1936-tól kezdõdött a segédvájárok tanfolyami képzése. Az oktatást hetente két órá-
ban az igazgató, a fõbányamester és a bányamester tartották. A gyakorlati feladatok
egy részét, amit külszínen is meg lehetett csinálni, a bányaudvaron hajtották végre: az
ácsolást, vasútfektetést, egyes szerelési feladatokat (szellõztetõgépek szerelése, zsilip-
ajtók és zsompok készítése, stb.). A földalatti munkát fokozatosan sajátították el.

A Magyar Állami Kõszénbányák tokodi bányaigazgatósága szerint már az ismét-
lõiskolai oktatás idején kell felkészíteni a gyermekeket a munkára, akik munkába áll-
va „az elméleti ismereteket munka közben és az üzemi bányamérnökök által megtar-
tott elõadások által is bõvítik. Így gyakorlatilag megbízhatóbb munkás válhat belõle,
mint az, aki 6-7 év bányászkodás után fog hozzá, hogy 24 elõadási órában az elméle-
ti szakismereteket megszerezze. A tokodi bányában a vájárvizsgát már bevezettük és
az a westfáliai vájárképzõ tervezettel nagyjából megegyezik azzal a kivétellel, amit mi
a különleges viszonyainkhoz alkalmazott szakoktatásunknál elõadunk.”

Országos érdeklõdés, számos szakmai tájékozódó látogatás kísérte a várpalotai
képzést. Az ország bányavállalatai sorra ismerkedtek meg a vájártanfolyami anya-
gokkal és – bár különbözõképpen -az ilyen oktatást kedvezõen ítélték meg.

„Az Iparügyi Minisztérium a vájárképzés ilyen formájával, mellyel egyrészt a bá-
nyamunka biztonságát, másrészt a termelés hatékonyságát, a szociális gondoskodást
növeli, régi hiányt pótol. Ezzel együtt az elõirt tanfolyammal a bányászfoglalkozást
hivatalosan is elismert szakmává kívánja emelni, amelynek feltétele volt a tanulmá-
nyok rendszeressége és a vizsgakötelezettség, melyet más szakmák megszerzéséhez
már hosszabb idõ óta elõírtak.” A várpalotai vájárképzéssel kezdõdött meg a kor-
szak, amely a bányászati utánpótlást a felnõttképzés keretében biztosította.

1935-ben került sor az Ipartörvény újjáalkotására. Ennek során a magyar Mér-
nökpolitikai Társaság több ülésen foglalkozott a foglalkozások szakmává minõsíté-
sével, ezzel a munkabérek ügyével. Az 1937. február 3-án tartott ülésen Petneházy
Antal iparügyi államtitkár a Rerum Novarum-ból idézve hívta fel a figyelmet a mun-
kásérdekek figyelembevételére. Hangsúlyozta a bányászság bérhelyzetét, ami a bá-
nyavállalatok ellenkezése következtében nehezen oldható meg. Az 1935. 6660. ME
rendelet alapján a bérügyekkel foglalkozó kirendelt 33-as bizottság a munkabérek-
kel kapcsolatban a következõket jelentette: a bérek 15%-a rendezett, 25%-a folya-
matban van, rendezetlen a bérek 60%-a. A bányászok körében pártpolitikai hangu-
latkeltésnek tartja az 5 Pengõs órabért. Arra szükség van, hogy a vájárbéreket javít-
sák, de azoknak a legelesettebb bányászoknak kell a hóna alá nyúlni, akiknek 3 Pen-
gõ alatt volt a bére. Mára ilyen bányász nincs. A 48 órás munkahét a gazdaság 18%-
ában szabályozott, 9%-ban folyamatban van, 77%-ban rendezetlen. A bányászatban
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a nyolc órás munkaidõ igen ritka, vita van a le- és kiszállás idejérõl, a munkahelyi
közlekedés idejérõl (oda-vissza). Az 1936. évi VII. törvény, amely 1936. július 15-én
lépett életbe, a tanoncképzésre is új rendelkezéseket tartalmazott.

1936-ban a bányavállalatok az Iparügyi Minisztérium, a Magyarországi Bánya-
és Kohóvállalatok Szövetsége a Gyáriparosok Országos Szövetsége megfigyelõi je-
lenléte mellett több egyeztetõ tanácskozást tartottak a vájármunka szakmává minõ-
sítésérõl, az ehhez szükséges képzés szükségességérõl és lehetõségérõl, a szakmun-
kások bérmegállapításáról. Az Iparügyi Minisztérium a közoktatás általános átszer-
vezésének szellemében a szakoktatás iskolaszerû kiterjesztését elfogadva a vájár-
munkát is átminõsítette. Ezzel az addig foglalkozásként számon tartott vájármunka
a képesített munkakörök, szakmák közé került. Ez annak a folyamatnak része volt,
amely során a szakoktatást is megreformálták. A felsõfokú mûszaki képzés reform-
ja mellett a középfokú szakképzésben egységesen négyévfolyamú gazdasági közép-
iskola létesült. A bányászat három évfolyamú Pécsi Bányaiskolája négyévfolyamúra
alakult.

Ahogy más szakmák alsófokú szakképzésében részvevõk feljebb léphettek a kö-
zépfokú vagy középiskolákba, erre a bányászatban eddig nem volt lehetõség. Ez is
indokolttá tette az alsófokú képzés megszervezését, melybõl a bányavállalatok vá-
jár-képesítésû alkalmazottaikat is továbbtanulni küldhették.

A vájár munka szakmává minõsítésében szociális és munkaügyi szempontok (pl.
a munkabér, a szabadságok, munkaidõ, stb.) is közrejátszottak. A bányavállalatok
nehezen engedtek, de az állami intézkedéseket el kellett fogadniuk. A bevezetendõ
vájárképzésrõl az Országos Iparügyi Tanács Bányászati és kohászati Szakosztálya
1937. január 27-én az Iparügyi minisztériumban tartott ülést, ahol a vájárképzés
végleges tartalmi és formai részleteit beszélték meg a részvevõk.

Az IpM-ban Budapesten 1937. február 12-én zárótanácskozáson fogadták el a
vájárképzés rendeletét. Tassonyi Ernõ a minisztérium részérõl kijelentette, hogy a
16 évesek bányamunkára felvételét nemzetközi egyezmények tiltják. Vitázni sem ér-
demes errõl, a 18 éveseket még takarítani, felvenni sem lenne szabad. A vájárkép-
zés tervét a miniszter várhatóan márciusban jóváhagyja, mert a „A vájárképzés a
kormányprogramnak egyik pontja és azt mielõbb tetõ alá kell hozni...”.fejtette ki.
Ozanich Imre, a DGT képviselõje véleménye az volt, hogy a fentiek szerint a mun-
kások életkora változni fog, mert a takarítók minimum16 évesek, a csillések 18, a vá-
járok 22, a csapatvezetõk 24 évesek lehetnek. Ez a kinevezéseknél és alkalmazásnál
körültekintést kíván, amit a DGT eddig is megtett. A tanácskozás elismerte a mun-
kásképzés fontosságát, elfogadta a vájárképzés bevezetését, azzal a feltétellel, hogy
az egyes bányavállalatok fokozatosan, de minél elõbb gondoskodjanak arra érde-
mes munkásaik vájárrá képzésérõl. Ezzel a csak hosszú tapasztalati idõhöz kötött
elõléptetést, kinevezést kiegészíti és felváltja a tanfolyamhoz és vizsgához kötött
szakmaszerzés, a vájárképesítés. Ezidõtõl tanfolyam és szervezett elméleti-gyakor-
lati oktatás nélkül szakmai képesítést nem lehetett szerezni.

A Bányászati és Kohászati Lapok teljes terjedelmében közölte a tanfolyam
anyagát, mellékletében a három bizonyítvány mintát (3. melléklet, a vájár és segéd-
vájár bizonyítványok). Megismétli, hogy „A több oldalról hozzánk intézett megke-
resésre ezúton is tudomására hozzuk az érdekelteknek, hogy illetékes helyrõl szer-
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zett értesülésünk szerint a vájárképzésre vonatkozó jóváhagyott tantervet és oktató-
füzetet, melyek most vannak elõkészítés alatt, a Magyar Bánya- és Kohóvállalatok
Egyesülete fogja kiadni és azokkal a kötelékébe tartozó bányavállalatokat ellátni.”

A magyar királyi iparügyi miniszter az 1937. évi 38. 000. számú rendeletében ha-
tározott a szervezett, képesítõ vizsgával járó vájárvizsgák és tanfolyamok kötelezõ
bevezetésérõl. Ezzel a bányamunka a foglalkozásból szakmává emelkedett. A tapasz-
talati úton szerzett szaktudás mellett elõirt lett a tanfolyami és vizsgakötelezettség.

A várpalotai képzésben részt vevõ 34 bányász e rendelet alapján tett vizsgát és
kapott az országban elsõként vájárbizonyítványt.
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Errõl a Bányászati és Kohászati Lapokban dr. Faller Jenõ számolt be (a Várpa-
lotán már három éve, 1934/35, 1935/36, 1936/37 években folyik vájárképzés). Az ez
évi vizsgát már az 1937. 38. 000. sz. rendelet alapján szervezték. A képzés fontossá-
gára mutatott rá Korompay Lajos bányaigazgató, akinek szavaira a jelenlévõk 2 táv-
irat megküldését szavazták meg lelkesen gróf Bornemissza Géza Ipari Miniszter-
nek, mint a vájárvizsga megteremtõjének, és Alliquander Ödönnek, miniszteri taná-
csosnak, mint a vájárképzés bevezetése úttörõjének a várpalotai bányamunkásság
nevében. A várpalotai vájárképzésrõl a balatonöszödi országos szabadidõ értekez-
leten 1941 szeptember 11-én Korompay Lajos m. kir. bányaügyi fõtanácsos, bánya-
igazgató emlékezett meg. Elmondta, hogy a vájár az ipari munkásság méltó tagja
lett, vizsgája „mestervizsga” szemben a tanoncok végzettségét igazoló „Szabaduló
levéllel”. A külföldi példák nyomán és a várpalotai tapasztalatok folyamatos véle-
ményeztetése mellett 1933-1934-ben készült el a vájárképzés szakmai anyaga.

A várpalotai tanfolyami anyag a „Bánya- és kohóbalesetek elhárítása. A bányász
és kohász biztonságának kiskátéja” címû tematikán alapult. Ezt pontonként balese-
ti oktatási anyagra bontották, amelyet az üzemvezetés, a gépészet és a felügyelet
egyaránt megkapott. A munkások oktatása egyrészt a mûszakváltások idején a név-
sorolvasásnál történt, amikor a pontokat felolvasták és megmagyarázták, másrészt
a mûszak alatti és mûszak utáni formát is kipróbálták. Az oktatást a Budapesti Bá-
nyakapitányság engedélyezte majd az Unió Rt. Várpalotai Igazgatósága rendelte el.
A részletes tematikát az Unió Bányászati és Ipari Rt. Bányaigazgatósága1935-ben
jelentette meg, az elsõ vizsgára 1935. december 4-én került sor.

Az új vájárvizsgák a DGT bányáiban

A DGT korábban több szakvéleménnyel támogatta a vájárképzés szakmai tanterv-
ének kialakítását, a vizsgák lebonyolításával kapcsolatban is kifejtette véleményét. Az új
rendelet alapján az egységes, új vájárbizonyítványok elõállítása tárgyában 1937. decem-
ber 23-án a Magyar Bánya- és Kohóvállalatok Szövetsége körlevélben hívta fel a válla-
latokat, igényeikrõl visszajelzést kérve. A DGT pécsi Igazgatósága 200 db-ot rendelt.

Akik vájárállományban voltak és hosszabb ideje dolgoztak a bányaüzemekben,
1938. július 1-el vájárbizonyítványaikat az un. „régi jogon” kapták meg. A bizonyít-
ványokon feltüntették, kinek miben van „különös gyakorlata”. Ezek a vájárbizonyít-
ványok a korábbi kinevezéseket, elõléptetéseket törvényesítették. A vájárbizonyít-
ványokat a bányaüzemekben ünnepélyesen adták át.

28



1938. július 1 után a segédvájári és vájári kinevezés 1200 földalatti mûszak telje-
sítéséhez és hathónapos, összevont tanfolyamhoz lett kötve. Ez heti négy foglalko-
zást jelentett, amit munkaidõ után kellett teljesíteni. Az elemi iskolákban megszûnt
a bánya-elõismeretek oktatása.

A DGT üzemeiben 1937 októberében igazgatósági körlevél hívta fel ismételten
az üzemvezetõket a vájárvizsgákkal kapcsolatos teendõkre. Eszerint a vájárképzõ
tanfolyamon az oktatás a Magyar Bánya- és Kohóvállalatok Egyesülete által elõter-
jesztett és a m. kir. Iparügyi Minisztertõl jóváhagyott tanterv- és oktató füzet alap-
ján történik. A bányakapitányság köteles ellenõrizni, hogy a vájárképzõ tanfolya-
mon az oktatás megfelelõ legyen.

Az 1937. évi 38. 000. sz IpM rendelet (1937. nov.16.) meghatározta, hogy ez a
vizsga egyenlõ az iparban az 1936. évi VII. tc. 9. § alapján szabályozott mestervizs-
gával. A rendelet arról is intézkedett, hogy a vájártanfolyamok úgy szervezendõk,
hogy a vizsgák Borbála, illetve Szt. István napja elõtt megtarthatók és a vájárbizo-
nyítványok kiadhatók legyenek.

Ugyanebben a számban megtörtént a rendelet részletes ismertetése. Az I. sza-
kasz. 1-2. §. a vájárképzõ tanfolyam, II. 3, 4, 5. §. A vájárképzõ tanfolyamra jelent-
kezést és felvételt, a III. 6, 7. §. A vájárvizsgát, IV. 8, 9, 10. 11. §. A vájárbizonyít-
ványt, az V. 12. §. A sújtóléges bányákra vonatkozó elõírásokat, a VI. szakasz a kül-
színi bányákra vonatkozó szabályzást, a VII. 14, 15. §. a segédvájárok és vizsgázott
vájárok alkalmazására, VIII. a büntetõ rendelkezésekre ad útmutatást. A melléklet-
ben 3 vájár, ill. segédvájár bizonyítvány mintát mutatnak be.

A bányavállalatoknál a vájár-képesítés bevezetésével egyidõben újra meghatá-
rozták a betöltendõ állások szakmai képesítési követelményeit. A Bányászati és Ko-
hászati Lapok közli, hogy „Aknásszá, fõaknásszá, bányamesterré azt lehet kinevez-
ni, aki a pécsi vagy más elismert bányászati szakiskolát elvégezte, címe: mûszaki se-
gédtiszt. Altisztnek kinevezhetõ: 3-4 év elméleti szakképzettségû, a polgári iskola 4
osztályát végzett, vájárképesítéssel rendelkezõ, a belépésekor felvételi vizsgát tett”
egészségileg alkalmas személy. Jelenleg a különbözõ bányavállalati felügyeleti állá-
sokban bányaiskolát végzett 300, ipariskolát végzett 70, bányaiskolát nem végzett
1167 fõ teljesít szolgálatot (összesen 1537 fõ). Közli a lap az Iparügyi Minisztériumi
új ügykörváltozásait is. Így az új beosztások: III. osztály Ipari közigazgatás, V. Bá-
nyászati közigazgatás, VII. Iparpolitikai osztály, XI. Energiagazdálkodás.

A vájárképesítés megszerzése az elõrelépésre is lehetõséget adott. A rendelet
értelmezését minden bányavállalat igyekezett minél gyorsabban közölni munkásai-
val. A DGT Igazgatósága a 38. 000/1937. sz. rendelet VII. fej. 15. §.-ra hivatkozva
közli, hogy a megszerzett vájárképzettség a vállalat bányaüzemeiben még nem je-
lent vájári beosztást, ezt a mindenkori üzemi szükséglet szabja meg.

A DGT üzemeiben az igen pontos és példás személyzeti nyilvántartás birtoká-
ban alig egy hét alatt mindenütt végrehajtották a bányamunkások szolgálati idejé-
nek pontos felülvizsgálatát a vájárbizonyítványok kiadhatása ügyében. Az egyes sze-
mélyekrõl részletes összeállítás készült, amelyeket a Bányakapitánysághoz is eljut-
tattak. A személyi anyagokból követhetõek a szolgálati évek, a gyakorlati területek.

Nehézséget okozott a hasonló nevûek megkülönböztetése. Ehhez a személyek-
hez kapcsolt jellemzõ ragadvány vagy gúnynevek adtak segítséget. Az azonos nevû-
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ek megkülönböztetésére a felolvasásokkor, márkafelvételnél gyakran a ragadvány-
neveket használták, (sok munkás tiltakozott a csak számokkal történõ lélektelen
megjelölés ellen.)

A DGT Szabolcsi üzemében több Borbás nevû segédvájárt találtak, akiknek a
szolgálati évükhöz szükség volt jelzõikre és márkaszámukra. A Szabolcsi üzem je-
lentésében több Borbás nevût ragadványnevükkel sorol fel (1938. febr. 11.), így Bor-
bás „síró” József – 1538, Borbás „cicka” József – 1542, Borbás József IV. „öreg”-
1541 márkaszámmal.

A „régi jogon” kiállítandó vájár és segédvájár bizonyítványok ügyében a DGT
igazgatósága a pécsi bányakapitánysághoz fordult. A vizsgáztatandók száma össze-
sen 537 fõ, ebbõl a vájárállomány 325 fõ, a segédvájárok száma 212 fõ. A bizonyít-
ványok kiállításához kérik, hogy jogosultságukat a bányakapitányság vizsgálja felül.
A felülvizsgálatot kérik 1938. április 12. május 9. és május 11. napjain megejteni, a
kiadási folyamatot május 23-án vizsgálnák felül. Kérik ezt azért, mert a vájártanfo-
lyam úgy szervezendõ, hogy a vizsga Borbála, illetve Szt. István napja elõtt megtart-
ható és a vájárbizonyítvány kiadható legyen.

A bányakapitányság felülvizsgálata után több kiegészítésre volt szükség. Így,
Trapp Ádám III. elõléptetésével kapcsolatban utólagos igazolást kértek arról, hogy
„milyen különös gyakorlattal bír”, hogy ez a vájárbizonyítványba bevezethetõ le-
gyen. Pécsbányateleprõl a bányakapitányságnak 1940. ápr. 5-én, a Pb. 153/üp. 1940.
számon közlik, hogy Trapp Ádám „az omlós telepekben”.szerzett különös gyakor-
latot.

A vájárképesítés elõírása a bányászok bérezését javította. A bányavállalatokat
azonban érzékenyen érintette az egységes bérszabályozás bevezetése. Eddig a bá-
nyavállalatok saját belátásuk szerint dönthettek a szakmai bérekrõl, a minimális vá-
járbér bevezetése mindenütt ellenkezést keltett. Az IpM V. szakosztálya 23432/Bv.
1939. nov. 27-i levelére, amely az egységes és minimális vájár átlagbér bevezetését
rendeli el, Szabolcs DGT. igazgató az 1939. évi január havi termelés alapján részle-
tes számításokat közöl, hogy az egyes átlagbér-kategóriák hogyan növelik a vállalat
pénzügyi. kiadásait, illetve szénárait. Megállapítja, hogy a szakonkénti és vájáron-
kénti átlageredmény 33 fillér bértöbbletköltsége továbbgyûrûzik. Ez a segédvájárnál
plusz 29 fillér, csillésnél 24, a takarítófiúnál plusz 16 fillér többletet jelent. Az 5. 90
P. minimális vájár-átlagbér havi 16 P. 782 fillér többletkiadást jelent. Ez mázsánként
jelentõsen növelni fogja a költségeket, amit a kereskedelemben érvényesítenek
majd. Egységes üzemi bért nem fognak fizetni, a DGT ettõl elzárkózik. A DGT üze-
mei külön bérezést folytatnak majd. „Bérrevíziót csak egyénenkénti munkateljesít-
mény alapján, de semmiképpen sem az egyes kategóriákon belül minimális életkor
vagy minimális szolgálati idõmeghatározásával, hanem a szorgalom, a rátermettség
és a testi erõ figyelembevétele alapján” hajtunk végre.

Az ipari szervezés és racionalizálás, az irányítás rendszerének szakszerûbbé té-
telére foganatosított intézkedések között szerepelt új statisztikák készítése is. En-
nek értelmében „Az egységes munkásstatisztika bevezetésérõl” szóló KSH körirat-
nak megfelelõen az IDGT 1942. szeptember 27-én száz munkásáról küldött egyéni
lapokat a Statisztikai Hivatalnak. A részletes adatokat, mint a körirat megállapítja,
majd a racionalizálásban és a konjunktúrastatisztikával kapcsolatban is felhasznál-
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ják. A kijelölt vállalatoktól egyelõre csak néhány munkáscsoportról kértek részletes
adatszolgáltatást.

A vájárképesítés bevezetésével kapcsolatban a Bányászszakszervezet kétkedve
fogadta a rendelkezést. Kifejtette, hogy „A magunk részérõl soha nem voltunk az
ellen, hogy a bányamunkások megfelelõ szakoktatásban és továbbképzésben része-
süljenek. Ennek a keresztülvitelére minden bányaüzemben megvan a mód és lehe-
tõség, anélkül, hogy az eddig jól bevált és megfelelõ munkásokat zaklatásnak ten-
nék ki. Ennek a rendeletnek igen sok paragrafusa azonban lehetõvé teszi, hogy a
társaságok csak a nekik tetszõ munkásokat bocsátják a tanfolyamra és mindazokat,
akik ellen bármilyen szempontból kifogás merül föl, egyszerûen elutasítják és így
megakadályozzák, hogy vájárok lehessenek. A gyakorlatban eddig is úgy volt, hogy
akik a sérelmek megszüntetését követelték, szervezkedni mertek, hiába mutattak
föl akármilyen kitûnõ szakértelmet és munkaképességet, évekig hagyták csillésnek
vagy segédvájárnak. Ez a rendelet ezt az állapotot törvényesíti és az üzemvezetõk és
mérnökök a „politikailag megbízhatók” közül engedik, hogy kerüljenek a vizsgázta-
tók elé. Ha így megy a kiválogatás, képzeljük el, milyen vájárok lesznek itt néhány
év múlva?”

A vájár szakma képesítése megnyitotta az utat egy széles társadalmi réteg integ-
rációs feltételeinek javítására. Az intézkedéssel nemcsak a bérezés, de a továbbta-
nulás tekintetében is lehetõségek nyíltak. A bányavállalatok az állami intézkedések-
nek megfelelõen kénytelenek voltak a képzéssel járó feladatok szakmai minõségé-
nek megteremtésére, abban való tevõleges részvételre. Ebben egyaránt szerepelt a
szakmai tananyagok folyamatos fejlesztése, a képzések további tartalmi és formai
változásai elõkészítése. Rendszeressé vált a bányavállalatok néhány alaposan kivá-
logatott és érdemes fiataljának a pécsi Bányaiskolába való küldése.

A magyar bányászat és más iparágak területén érdekelt két nagyvállalat, a Ma-
gyar Általános Kõszénbánya Rt. és a Salgó-Tarjáni Kõszénbánya Rt. adta az 1940-
es évek közepén a kõszéntermelés közel hetven százalékát. Majd Ausztria 1938-as
megszállása után német birodalmi tulajdonba került Duna Gõzhajózási Társaság
kb. 11%-kal (a hazai feketekõszén-termelés 70%-a) részesült a hazai kõszénterme-
lésbõl. A több mint negyven egyéb szénbányavállalat termelte a maradék kb.10%-
ot. A bányák korszerûsége elmaradt a követelményektõl, a termelés súlya a tapasz-
talt munkaerõn nyugodott. A szakmában eltöltendõ idõ betartása és a vájár szak-
képzés eredményeképpen a nagyvállalati törzsbányászság többsége jó szakismere-
tekkel rendelkezett, így az 1945 utáni idõszakban a feszített termelési követelmé-
nyeket teljesíteni tudta. A többségében hagyományos módszerekkel mûvelõ bá-
nyák, egyenetlen mûszaki felszereltséggel, változatos szakmai vezetéssel olyan ter-
melési kihívással kerültek szembe, amelyeket az újjáépítendõ gazdaság már állami
tulajdonosként szakmailag jó teljesítõképességû bányász állománnyal kívánt megva-
lósítani.
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4. AZ ÁLLAMI BÁNYÁSZAT KORSZAKA

4.1. A bányászat háborús kárai

A második világháborúban a magyar bányászat nem szenvedett elviselhetetlen
károkat. Az országon átvonuló háború elsõsorban a bányák külszíni létesítményeit
sújtotta, a földalatti létesítményeket, a gépek, berendezések jó részét a bányák mun-
kásai, mérnökei megmentették. A Magyar Bánya- és Kohóvállalatok Egyesülete és
a GYOSZ felvételei alapján a bányászat kárait 1938-as árakon 109 millió Pengõben
állapították meg. A bányák termelése a nehézségek ellenére emelkedett, 1945 végé-
re a létszámhiány viszonylag megszûnt. 

Az újjáépítés és a tervezett gazdasági fejlesztés megvalósítása nagymértékben
függött az energiatermeléstõl. Az újjáépítés, a közlekedés megindítása, az erõmû-
vek ellátása és távolabbi tervek, mint az ország önálló nehéziparának megteremté-
se nagy erõfeszítésekkel járó fejlesztéseket kívánt a bányászat területén. A szénhi-
ány felszámolására sorozatos intézkedések születtek, amelyek nemcsak a termelés
mennyiségi növelését, de a szükséges munkaerõ biztosítását is érintették. A bányá-
szat munkaerõhelyzete a következõ évtizedekben olyan alapkérdés volt, amely vál-
tozó súllyal ugyan, de állandó kísérte az ágazat helyzetének alakulását.

Többoldalú volt a bányákat ért személyi veszteség. Ez elsõsorban a mûszaki irá-
nyító és hivatali személyzetet, de a munkásállományt is érintette.

A szovjet minta alapján hazánkban is tervgazdaság irányította korszak kezdõ-
dött. Az elsõ hároméves majd az ötéves tervek során a hazai bányászat a változó
energiapolitika és forráshozjutás szakaszaiban a kor technikai szintjét elérve, ki-
emelkedõ módon járult hozzá a gazdaság fejlõdési alapjainak megteremtéséhez. A
Gazdasági Fõtanács az újjáépítéssel és gazdaságfejlesztéssel kapcsolatban a kor-
mánynak több elõterjesztést készített, amely az ipari minisztertõl a munkáspártok
álláspontját, a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége államosítással kapcsola-
tos véleményét, a Független Kisgazda és Polgári Párt szakértõitõl pedig a gazdaság
és oktatás kérdéseit foglalta össze.
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Az 1950 augusztusában elkészült elsõ ötéves tervkoncepció jelentõs termelés-
elõirányzattal számolt. Erre az alap megvolt, hisz a szénbányászat az államosítás
évében, 1946-ban 6,4 millió, az 1947 augusztus elsején megkezdett Hároméves
Tervben 8,8 millió, 1948-ban, túlhaladva a legutolsó békeév termelését 10,8 millió,
1949-ben, a Hároméves Terv záróévében 11,8 millió tonna szenet termelt az iparág.
A szocialista szénbányászat fejlesztésének nevezetes okmánya az 1950. november
22-i minisztertanácsi és MDP Központi Vezetõségi határozat. A biztató kezdet
alapján Mátraaljára 1300, Komlóra 300, Várpalotára 280, a Középdunántúlra 266,
Nógrádra 190, Borsodra 180, Tatabányára (Oroszlánnyal együtt) 155, Ózdvidékre
150, Dorogra 117%-os termelésnövelés lett a követelmény. A pécsi szénbányászat,
amely a Magyar Szovjet Hajózási Részvénytársaság tulajdonában volt, elvileg
130%-os termelésnövekedéssel számolt. Mindehhez intenzív beruházási, mûszaki
fejlesztési intézkedések tervei készültek. A tervekkel együtt a létszámigények is vál-
toztak. Az 1951-tõl Minisztertanácsi határozattal történõ toborzás eredménye 1953-
ban még 13,3 ezer fõ volt. 1954-ben 4,1 ezer, 1955-ben 4,9 ezer fõ, ez után már egy-
re csökkenõ mértékben jelentkeztek bányásznak annak ellenére, hogy a toborzot-
taknak egyre nagyobb kedvezményeket biztosítottak. A toborzással egyidõben úgy
a felnõtteknél, mint a tanulóknál állandó volt a fluktuáció.

4.2. A bányászat államosítása

4.2.1. A bányászat a központi tervezéses gazdaságban

Századunk elsõ felében a bányák – néhány kisebb kincstári üzem kivételével –
magántulajdonban voltak. A második világháborút követõ társadalmi-gazdasági át-
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alakulás lényeges részeként 1946 és 1949 között a teljes bányászatot államosították
és a „szocialista iparosítás” jegyében megkezdõdött a központi tervezés elõírásai
szerint a termelés radikális növelése, késõbb széleskörû gépesítése és a bányatermé-
kek választékának bõvítése. Mindez a szakmai-tudományos munka és a szakképzés
jelentõs fejlõdésével járt.

A második világháborús károk helyreállításához, az élet megindításához gyakor-
latilag az egyetlen – és még sokáig a legjelentõsebb – energiaforrás a hazai szén volt.
Az egyes bányászati szakágak termelésének és létszámának erõltetett fölfuttatása
után törvényszerû volt a visszaesés. A bányászat termelése erõszakos növeléséhez a
hidegháborús légkör és a „vas és acél országává” válás szándékával véghezvitt, a
szovjet mintát követõ iparosítás adta a gazdasági mérlegelést kezdetben nélkülözõ
indokot. Az ismert szénlelõhelyek nagyobb kihasználása, új szénterületek kutatása
és termelésbe vonása, a járulékos tevékenység sokaságát szükségszerûen fejlesztet-
te. A bányászati fejlesztés jelentõs területfejlesztési és oktatási tevékenységgel járt
együtt, amelyek a késõbb idõszakban a továbbfejlõdés, a változások alapjai lettek.

A Szakszervezeti Tanács – az MKP-hoz csatlakozva – 1945. november 6-án a
szénellátás biztosítása érdekében a bányák államosítását követelte. Az 1945. no-
vember 29-én összeült Nemzetgyûlés elsõ ülésszakán törvényjavaslatot nyújtottak
be a bányák államosítására. 

Az elõterjesztés 15. §-a szerint: „Európa-szerte tapasztalható, hogy a föld alatt
dolgozó bányamunkásság létszáma aggasztóan apad. Ennek a folyamatnak meggát-
lása végett az államnak gondoskodnia kell az utánpótlásról és ennek keretében
megfelelõ nevelésrõl és oktatásról”. A Nemzetgyûlés 1945. december 6-án elfogad-
ta a szénbányászat és a hozzájuk tartozó erõmûvek államosítási javaslatát, ezek ál-
lami kézbevétele 1946. január 1-ével megtörtént. A törvényjavaslat indoklása hang-
súlyozza: „A szénbányák állami kézbevételével kapcsolatos a megfelelõ személyzet
kiválasztása is. Mivel az üzemeknél létszámváltozás nincs, sõt inkább a föld alatt
dolgozó vájárok, és mûszaki személyzet létszámának szaporítása lenne kívánatos”
(10. §), ezért „A föld alatt dolgozó bányamunkások szakoktatásáról, utánpótlásáról
és megfelelõ nevelésérõl az állam gondoskodik”. (15. §.) 

Az állami kézbe vett bányászatról a BDSZ 1948-ban ezer méter hosszúságú fil-
met készíttetett. Ezen a szûk vágatok, a vízben közlekedõ, a munkahelyeken lelke-
sen dolgozó bányászok és brigádjai láthatóak. A külszíni képeken az újjáépítés
egyes eseményei, az arató- és beszolgáltatási versenyek, a fõváros romjai majd egyes
újjáépített részei, a gépállomások traktorai, a várpalotai új bányászkolónia, és a
BDSZ XIV. Kongresszusa képei láthatóak. A filmet Amerikába, a félrevezetett
amerikai bányászokhoz küldték. 

Az állami tulajdon érvényesítésével a gazdaság szakmai utánpótlásának feladata
is az állam feladatai közé került. A magyar oktatás történetében ez a törvény az elsõ,
amely egy iparág fontosságának elismerésével állami feladattá tette a bányász-szak-
ma szervezett utánpótlását. A szénbányászat állami tulajdonba vétele után a képzés
tényleges állami/vállalati kötelezettséggé vált. Az utánpótlás megszervezésének fel-
adatát a területekre kinevezett szénkormánybiztosok számára is meghatározták.

A bányászat létszámnövelése és a szakképzés folyamatosan napirenden volt. Az
I. Országos bánya- és kohóipari termelési kongresszuson (1946. december 14-15)
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többek között Esztó Péter okl. bányamérnök, egyetemi tanár a szénbányászat sors-
döntõ feladatait elemezte. Zgyerka János, a Bányamunkások Szabad Szakszerve-
zetének titkára a bányászutánpótlás és a szakmai nevelés fontosságáról beszélt.
Ugyanebben az idõben jelent meg Székely Lajos okl. bányamérnök cikke a Mûsza-
ki értelmiség 1946. december 15-i számában „Gondolatok a bányászutánpótlás és -
oktatás kérdéséhez” címmel. Ebben az iskolák államosítása figyelembevételével ja-
vasolta, hogy az ipariskolába nem járó, de nyolc osztályt végzettek számára alsó-
fokú bányásziskolát állítsanak fel, mert a bányamunkások nevelése fontosabb, mint
bármely más szakmában történõ nevelõmunka. Az újjáépítés, az államosítás kérdé-
se szerepelt Gerõ Ernõ 1946. december 20-i elõadásában a „Harcban a szocialista
népgazdaságért” elõadásában hangsúlyozta a szénbányászat népgazdasági fontos-
ságát, a bányák állami kézbevételének szükségességét, mint a gazdaságépítés egyik
feltételét.

4.3. A bányászat munkaerõhelyzete

A bányászat veszélyességére tekintettel nem tartozott a szívesen választott fog-
lalkozások közé. Ezért a bányamunkás-létszámkérdés 1945 elõtt és után is állandó
problémája volt a vállalatoknak. Ezt részben a konjunkturális, részben társadalmi-
gazdasági tényezõk befolyásolták. 1945 után a bányászfiatalok elõtt is megnyílt a ta-
nulás, továbbjutás lehetõsége, amit az új értelmiséget megteremtõ állam sokoldalú-
an támogatott. A bányászatból, politikai meggondolásból 1945 után sok munkás ke-
rült igazgatási, kereskedelmi és vezetõi munkakörökbe ezzel jelentõsen csökkentve
a fiatal bányászok számát. A fegyveres testületek állományában is sok bányászt ta-
lálunk. Az egyes bányavidékek szociáldemokrata és kommunista pártjai és a bá-
nyászszakszervezet is támogatta a folyamatot. A „Hirdessük, magyarázzuk” címû
propagandakiadványban „Elnyomott bányászokból magasan mûvelt szakemberek”
címmel jelent meg írás, tudatosítva az elõrejutás lehetõségét. A munkáspolitika je-
gyében a bányászfiatalok jelentõs számban kerültek a különbözõ oktatási formákba,
ezzel is csökkentve a fiatal bányamunkások számát.

A bányaüzemek helyreállítását, üzembe helyezését egyrészt az orosz parancs-
nokságok másrészt maguk a munkások kezdeményezték a munkahelyek megtartá-
sáért, az országos szénhiány enyhítéséért, az ország újjáépítésért, a bányavidékek
élelmezésének megoldásáért. A szén jövedelmezõségéhez a Közellátási Minisztéri-
um 1945. április 1-el vezetett be új árakat. A Magyar Kommunista Párt (MKP) Köz-
ponti Vezetõsége 1945. április 20-án hozott határozatot gazdasági program kidolgo-
zására. Az újjáépítés irányítására 1945. május 10-én ipari biztosokat neveztek ki.
Május 12-13-án, országos bányászkongresszuson tárgyalták meg a szénbányászat
helyzetét. 1945. szeptember 23-án a Szabad Nép közölte az MKP választási prog-
ramját, Magyarország újjáépítésének három éves tervét. A terv hangsúlyozta: „A
hároméves terv lerakja a munkásság és parasztság komoly, széles keretekben törté-
nõ szakképzésének alapjait is. Az ipari szakmunkás kiképzésének elsõ biztosítéka a
tanoncoktatás jelentõs fejlesztése”

A Magyar Kommunista Párt (MKP) I. Bányászkonferenciáján határozatot hoz-
tak, hogy a bányászatban dolgozók egyes kategóriái minél elõbb szakmunkássá mi-
nõsíttessenek, ezzel a szakmunkás arány növelhetõ legyen.
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Az iparirányítás és a bányászszakszervezet kezdeményezésére jelent meg 1948-
ban az egységes vájár oktatókönyv a felnõttek számára (ezt a 20600/1948. Ip. M.
rendelet vezette be), ezt követte a „Bányabalesetek elhárítása – a bányász biztonsá-
gának kiskátéja” c. mû átdolgozott kiadása. Ezek a korábbi oktatási anyagok átdol-
gozott kiadásai voltak. A Szénbányászati Ipari Igazgatóság megbízásából további ki-
adványok elõkészülete történt meg a bányász balesetelhárítási oktatás számára. A
Népgazdasági Tanács szintén határozott a bányászat szakmai tanterveirõl és órater-
veirõl.

A bányászat ismétlõdõ súlyos balesetei miatt a Bányászszakszervezet Fodor Jó-
zsef titkár szerkesztésében beadvánnyal fordult az ipari miniszterhez (1947. április
10.). Ebben követelték, hogy szervezzék át az iparfelügyeletet, módosítsák a bánya-
rendészeti szabályokat. Kiemelték, hogy „A bányász utánpótlás nagyon nehéz, mert
nem mindenki vállalkozik az életveszélyes munkának egy életen át való folytatásá-
ra. A bányamunkára nem tolonganak az emberek olyan nagyon… Egyáltalán nem
fordul elõ, hogy a szellemi pályán munkanélkülivé vált egyén jelentkezne átképzés-
re, hogy szellemi tudása mellett jó szénvágó, jó vájár lehessen”. A beadványban bal-
eseteket sorolnak fel, melyek a „felügyeleti személyzet és a vájárok hiányos oktatá-
sának valamint ellenõrzésének hiánya miatt történtek”. „A sújtólég- és ehhez ha-
sonló bányaveszély elhárításának körülményeit nemcsak a felügyeletnek, hanem a
munkahelyek vájárjainak is tudniuk kell. Ha eddig nem tudták, ezután meg kell ta-
nítani õket.” Javasolják, hogy a bányamérnök és a szakszervezeti megbízott ellen-
õrizze a munkahelyeket. Az országos bányarendészeti értekezleten, 1947. június 17-
én dr. Kiss László okl. bányamérnök az Ipari Minisztérium III/a. osztályáról el-
mondta, hogy a szakszervezet a bányászoktatás megszervezésével, a bányarendészet
korszerûsítésével kapcsolatban tett elõterjesztésével a kérdést segített újra felvetni.
A többoldalú kérdésre Kiss László válasza az volt, hogy „Az elõmunkálatok már kb.
20 éve folynak erre vonatkozóan. Ha ezek az elõkészítõ munkák befejezõdnek, azt
átadjuk a szakköröknek”.

Az Iparügyi Minisztériumban 1948. december 13-án tartott Balesetelhárítási ér-
tekezleten megállapították, hogy „A balesetek elhárítása és megelõzése mûszaki és
lélektani (egyéni, személyi) eszközökkel munkálható. „A széleskörû felvilágosítást
folytatni kell, heti kétszeri oktatással a segédvájárokat, gépkezelõket, vájárokat ké-
pezni és vizsgáztatni Munkavédelmi és balesetelhárítási terveket kell készíteni. Biz-
tonsági szemléket rendszeressé kell tenni és a tudnivalókat fejezetenként szükséges
kézbeadni. Továbbá „Nagy jelentõséget kell tulajdonítani…a balesetelhárítási okta-
tás ujjászervezésének, széleskörû balesetelhárítási propagandának (plakátok, fil-
mek, oktató füzetek, hangszórós ismertetés) és általában a balesetelhárítási öntevé-
kenységnek.” Az értekezleten kilencvenhatan vettek részt és egyetértõen a követke-
zõ határozatokban állapodtak meg (1948. december 21.).

„11. pont. Bányavidéken az általános iskola felsõ osztályaiban a bányamûvelési
alapfogalmak és biztonsági alapelvek oktatását be kell vezetni. Ilyen értelemben
megkeresést kell intézni a Vallás- és Közoktatásügyi miniszterhez. 13. pont. A bánya-
vidékeken a szórakozóhelyek zárórája vasárnap este 10 órában állapítandó meg”.

Az Iparügyi Minisztérium államtitkára a bányászutánpótlásról kijelentette,
hogy a tanonckorban lévõk a bányánál (vájártanulók-KB) tanoncszerû kiképzésben
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részesüljenek. Szólt a képzés kiterjesztésérõl, a középfokú intézmények megterem-
tésérõl. A bányászutánpótlás ennek szellemében történik. Mintha nem lett volna
rendszeres vájárképzés, úgy nyilatkozik Schvetz József bányamester elméleti és
gyakorlati képzést javasolva, mert a vájároknak csupán írni-olvasni tudást ír elõ a
törvény.

Az Iparügyi Minisztérium a határozatnak megfelelõen 1949 január 6-án intézett
átiratot a különbözõ minisztériumokhoz. A Népjóléti Minisztérium értékelte a ja-
vaslatokat és felhívta a figyelmet a bányászok felvétel elõtti szigorú orvosi vizsgála-
tára, a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium szorgalmazza a bányavidékeken az
általános iskolákban bevezetendõ bányamûvelési és biztonsági alapfogalmak okta-
tását. Az OTI új balesetelhárítási oktatófilmeket javasol, a Belügyminiszter egyetért
a záróra esti 10-órai megállapításával. Az italfogyasztás és a balesetek száma közöt-
ti öszszefüggést sajnálatosnak tartja. A bányászoktatással kapcsolatban megjegyzik,
hogy 1950-ig annyiféle oktatás volt, ahány szénmedence, ezért egységessé kell tenni
a balesetelhárítási oktatást.

Szerepelt a szakoktatás a Szénbányászati Ipari Igazgatóság 1949. február 22-i
ülésén is. Itt az osztályvezetõi értekezlet 2. napirendje foglalkozott az ötéves terv át-
dolgozásával. Ebben a napirendben Komló gyors felfejlesztését vizsgálták meg a
mohácsi kombinát miatt, tudomásul véve a létszám- és beruházás-növelést. A 4.
pontban foglalkoztak a szakoktatás és szakmai továbbképzés helyzetével, valamint
a 6. pontban bányászkollégiumok létesítésével. Székely Lajos okl. bányamérnök ja-
vaslata volt, hogy a dorogi szerencsétlenség mementójaként, a balesetelhárítási ok-
tatással mindenképpen foglalkozni kell. Ezért a balesetelhárítási oktatást széjjel kell
választani. Az üzemvezetõk maguk végezzék az alapképzést. A kollektív szerzõdés
ma heti tíz percet ír elõ a baleseti oktatásra, de nem tesznek különbséget a már kép-
zett és képesítés nélküliek között. Megemlíti a Dorogi Szénbányák Nemzet Vállalat
kérését, hogy a képzetleneket 8x1 órás tanfolyamra küldhessék. A rövid tíz perces
oktatáson így nem kell hetente megjelenni, a képzetteknek viszont az aktuális prob-
lémákat kell heti tíz percekben meghallgatni. Ezzel a javaslattal a Szénbányász Ipar-
igazgatóság és a Bányászszakszervezet is egyetért.

A bányafejlesztés a három éves terv eredményei alapján új lendületet kapott.
Minden bányavidéken új tervek fogalmazódtak meg a szénbányászat átfogó fejlesz-
tésére. Az Elsõ Ötéves terv programjában (1948. május 20. az MKP Központi Bi-
zottsága) megfogalmazottak alapján a MÁSZ elnöksége 1948. június 1-én úgy dön-
tött, hogy a tervet két hét alatt el kell készíteni. Nyolc tervezet után, húszszor dol-
gozták át, végül is 1949-re készült el. Az 1949. július. 10.-én kelt és a szénbányászat-
tal kapcsolatban készült „Tájékoztató az Országos Tervhivatal számára az ötéves
terv átdolgozásáról” címû dokumentum sokoldalúan indokolta a széntermelés nö-
velésének lehetõségét. Számos rész- és összefoglaló jelentés, különbözõ létszámú és
szintû bizottság foglalkozott a kérdéssel. A széntermelés fokozása a tanácskozások
állandó témája volt. A terv szerint 1954-re a jelen szükséglet alapján 18 millió tonna
termelhetõ ki. A termelékenység a tervezett 30% helyett 35%-kal emelhetõ, amel-
lyel Vas Zoltán is egyetértett. A különbözõ tervszámok sokasága készült, amelyek
már részletesebben írták körül a szükséges létszámot, utaltak a vájártanulók számá-
ra is. A tervszámokban jó néhány eltérés található, mert a bányavállalatok, a fõha-
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tóság és az egyes bányaüzemek mind külön is terveztek, ez a vájártanuló igényben
is jelentkezett.

A munkaerõkérdés megoldásában a vájár iparitanuló-képzésbe vonandók több
ezres igénye is megjelent. Ezek szerepeltek a Nehézipari Minisztérium Bányászati
Fõosztálya elõterjesztésében, amikor a bányászat három éves terve eredményeit és
az öt éves terv módosítását tárgyalták. Megállapították, hogy (II.) „fokozódó nehéz-
séget és igen nagy gondot jelentett a káderkérdés” (III.) „…a 3 éves terv tapaszta-
latainak figyelembevételével készült el a szénbányászat módosított új 5 éves terve”,
„A szénbányászat részére a szükséges szakkáderek (közép és vezetõ mûszaki káde-
rek) képzését meg kell gyorsítani és a káderképzés gyors végrehajtásának feltétele-
it meg kell teremteni”. Mindeközben a bányamunkásság számát ennek mértékében
szükséges növelni.

A tervgazdaság számai gyorsan változtak. A Honvédelmi Minisztérium költség-
vetése 1948. szeptemberében 48 millió Ft-ot igényelt, néhány hét múlva 1949-re már
2 milliárd Ft-al számolt, bár ezt késõbb 1. 4 milliárd Ft-ra csökkentette. Az 1949-es
terv a beruházásokra 1, 5 milliárd Ft-ot irányzott elõ. A vegyipar 163, a szénbányá-
szat 157, a vas- és gépipar 737 Mrd Ft-al számolt. A szénbányászat 1949-es új terve
már 280 millió Ft-al gazdálkodott, a tényleges beruházási érték azonban 380 millió
Ft-ot ért el. A szénbányászatba három év alatt 788 millió Ft-ot ruháztak be. A szén-
bányászat munkaerõhiánya és gépesítése kérdéseirõl Dorogon tartott ünnepi elõ-
adásában Ajtay Zoltán hangsúlyozta a jobb bérezés szükségességét, a fizikai és mû-
szaki, technikus káderhiány gyors felszámolását. A lakáskérdés megoldása, a fizikai
erõfeszítés miatt több élelem szükségessége mellett elengedhetetlen a gépesítés fo-
kozása. Erõteljes volt a „Termelj ma többet, mint tegnap!” mozgalom, a munkahe-
lyeken bevezették a „melegcsákány-váltást” a termelésnöveléshez azonban a lét-
szám nélkülözhetetlen volt. A MTH az ipari tervekhez alkalmazkodva 1949-1950-
ben négyszer változtatta az iparitanuló-igényét, egyre nagyobb létszámokat elõirá-
nyozva. A bányászatról való gondoskodás egyik példája volt, hogy 1951-ben 40 ezer
pár bakancsot és munkaruhát osztottak ki, országosan 25%-kal növelték a bányavi-
dékekre szállított kenyér, zsír mennyiségét. Komlóra például a szûkös kenyérgyár-
tás-kapacitás miatt a környezõ kis pékségekbõl, de Bonyhádról, Pécsrõl is szállítot-
tak kenyeret. A szálláshelyek száma 130-ra, a férõhelyek száma hatezerre nõtt. A
szénbányászatot népszerûsítõ plakátok, hirdetések, újságcikkek aránya jelentõsen
megnõtt. A társadalmi szervezetek, közte pl. a szakszervezetek vagy a TIT különbö-
zõ kiadványokban gondoskodtak a szénbányászat megismertetésérõl.
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5. A TANONCKÉPZÉS ÚJJÁSZERVEZÉSE 1945 UTÁN

A gazdaság az újjáépítéshez szükséges szakmunkások ezreit nem a leromlott és
széthullott tanoncképzéstõl, hanem egy újjászervezett ifjúsági szakképzéstõl várta.
Az elsõ hároméves terv elõterjesztése fogalmazta meg: „A hároméves terv lerakja a
munkásság és parasztság komoly, széles keretekben történõ szakképzésének alapja-
it is… Az ipari szakmunkás kiképzésének elsõ biztosítéka a tanoncoktatás jelentõs
fejlesztése…” Elegendõ tartaléknak mutatkozott kezdetben a felnõttek, falvakból
érkezõk sokasága, a B-listázottak és a háború utáni lakosságcserék során vagy a me-
nekültek érkezése egyes bányavidékekre, a felnõtt ipari munkások tízezreinek bevo-
nása a pár hónapos szakmunkás tanfolyamokra.

A bányamunkára kezdettõl igénybe vették a különbözõ okokból fogvatartottak,
megfigyelés alá vontak és munkára osztott értelmiségiek sokaságát. Idõvel az elitél-
tek mellett a munkaszolgálatra bevonultatottak is megjelentek a bányászat külön-
bözõ üzemeiben. Foglalkoztatásuk számos nehézséggel járt, amit a bányavállalatok
nagy erõfeszítésekkel tudtak megoldani.

A fõhangsúly azonban az ifjúsági munkaerõforrásra alapozott. Egyrészt, mint
munkaerõre, másrészt, mint az új államberendezkedés munkásosztályának megte-
remtéséhez szükséges emberállományra.

A tanoncképzés szakmai, pedagógiai kritikája már 1945 elõtt is rendszeres volt.
Az ifjúsági erõforrások hasznosítására gyorsan folyt a sokat bírált tanoncképzés
gyorsütemû, teljes átszervezése. A szervezés a képzés egészére kiterjedt, a szakmai
pedagógiai nevelés személyiséget érintõ egész eszközrendszerét megújítva, de tá-
maszkodva a hagyományos pedagógiai tudásokra.

A tanoncképzésben mindenekelõtt a tanulók elhelyezésérõl kellett gondoskod-
ni. 1946-ban mintegy hatvan tanoncotthon mûködött. A nagy hiányon igyekezett se-
gíteni a Népi Kollégiumok Országos Szövetsége (NÉKOSZ) testvérintézménye, az
1946 nyarán létrejött Tanonc- és Ifjúmunkás Otthonok Országos Szövetsége
(TIOSZ), amely a két munkáspárt és a szakszervezetek segítségével országos ta-
noncotthon-építési akcióba kezdett.  Az üzemek, az állam és a társadalmi szerveze-
tek segítségével a városokban és egyes falvakban pár hónap alatt, a fiatalok kezeny-
omán 30-50 személyes otthonok jöttek létre romos házakból, rendházakból, szegé-
nyes, de állandóan bõvülõ berendezéssel. A tanoncotthonok építésének segítségére
1947 tavaszán a fõvárosban és vidéken nagyszabású vásárt rendeztek, ahol a tanon-
cok által hulladék anyagokból készített termékeket vittek piacra. 1948 elejére össze-
sen 33 otthon született, amely 1200 tanonc elhelyezését tette lehetõvé. A tanoncépí-
tõ mozgalom utolsó nagy akciója volt a Timót-utcai laktanyából átépített és állami
segítséggel berendezett nyolcszáz személyes tanoncotthon átadása.

A TIOSZ mögött a NÉKOSZ állt. A NÉKOSZ ellen indított támadás majd a
szervezet megszûnése egyben a TIOSZ felszámolását is jelentette. A tanoncszerve-
zet elleni megmozdulás országos volt. Jellemzõ erre egy pécsi korabeli nyilatkozat:
„Az öreg bútorokkal együtt a NÉKOSZ szellemet is kihajítottuk!”. A „Látogatás a
pécsi Általános Gimnáziumok Diákotthonában” cikkében a Dunántúli Napló meg-
írja, hogy az új igazgató, Turák János elvtárs újonnan rendezi be az otthont. „Még
a NÉKOSZ hozta be ide ezeket a bútorokat s most a NÉKOSZ-bútorokkal együtt
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a politikailag és erkölcsileg is romboló NÉKOSZ-szellemet is kihajítottuk az otthon
falai közül. Ennek a diákotthonnak a feladata a DISZ és az iskola munkájának alá-
támasztása”.

Állami forrásból épültek a több száz fõ befogadására alkalmas, tanmûhelyekkel
is ellátott új intézmények. Ezek máig városképileg meghatározó értéket képviselnek
(pl. Csepel, Diósgyõr, Komló, Miskolc, Oroszlány, Várpalota iparitanuló-intézmé-
nyei). Állami kezelésbe vették az egyházi tanoncotthonokat, az államosított vállala-
tok a nagyüzemi tanoncképzésre tértek rá, a tanoncok száma megközelítette a hat-
vanezret, nagy részük azonban még mindig a kisiparosokkal kötött tanulószerzõdést.

5.1. A Népgazdasági Tanács intézkedései

A tanulóképzés egységes irányítása az államigazgatás átszervezõdésével átme-
neti nehézséggel küzdött. A korábbi kisipari foglalkoztatás a tervgazdaság feltételei
között felszámolódott. A pártok terveiben körvonalazottak voltak az új államigaz-
gatás elvei, amelyek az iskolarendszer reformja tekintetében is határozottan fogal-
maztak. Az irányítás egyes feladatairól 1945-tõl 1949-ig lényegében a helyi tanonc-
iskolák, az iparkamarák,a közigazgatás, a városi és megyei hivatalok gondoskodtak.
Az ipari oktatást az iskolarendszerbe integrálva új feltételek jöttek létre a munka és
nevelés egységének megteremtésére. A gazdaságirányításban kulcsszerepet játszó
Gazdasági Fõtanács (1946-1949) megszûnése után feladatát egyrészt a Népgazdasá-
gi Tanács (NT) vette át. Valamennyi gazdasági minisztérium fölé rendelve feladata
a gazdaságpolitika kidolgozása és elvi irányítása volt. A feladatok más részét az Or-
szágos Tervhivatal (OT) kapta meg, amelynek szerepe a terv kidolgozásában de
még inkább a terv végrehajtásának ellenõrzésében és bizonyos fokú irányításában
ezzel megnövekedett.

A Népgazdasági Tanács 81/1949 sz. rendeletével létrehozta az Országos Mun-
kaerõ-gazdálkodási Hivatalt (OMH), mint a szakképzés irányító szervét. A képzés
gyakorlati feltételeit a szakminisztériumokra bízta. Az Ipari Minisztérium ezzel 31
iskola, 18 tanmûhely és 12 tanulóotthon gazdája lett. A kezelésében lévõ iskolákban
a korábbi gyakorlat szerint „általános irányú” és „szakirányú” iskolák szervezõdtek,
így jelentek meg az üzemi segédvájár-iskolák.

Az újjáépítés és a gazdasági fejlõdés meggyorsítása új szakmunkásokat igényelt.
Az általános iskola kiépítése lehetõvé tette, hogy külön törvényben szabályozzák a
tanoncképzést. Az Iparügyi Minisztérium létrehozta az 1936-ban megszüntetett Or-
szágos Iparoktatási Tanácsot, amelynek irányítása alatt megszületett a modern,
nagyüzemi szakképzés megszervezésére hivatott 1949. évi IV. I. törvény. A törvény
csak az iparos- és kereskedõtanulókról szólt (a mezõgazdasági szakmunkásképzés
csak tíz év múlva kezdõdött meg), õket ipari tanulóknak nevezi. Az iparokat a tör-
vény könnyebben és nehezebben elsajátítható szakmákra csoportosította. Felvételü-
ket nyolc általános iskola elvégzéséhez kötötte, de átmenetileg azonban a régi nép-
iskola hatodik osztályának elvégzését is elfogadta 1952-ig. Ez a feltétel a bányászat-
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ban a képzés teljes idõszaka alatt sem volt teljesíthetõ, a hiányos iskolai végzettség
a vájárképzés egész korszakán áthúzódott. A kényszerû létszámbiztosítás következ-
tében nem befejezett általános iskolai végzettséggel folyamatosan számos tanulót is-
koláztak be. Ritka volt az olyan elutasító állásfoglalás, mint amilyet a komlói inté-
zet küldött OA-nak Máriapócsra, hogy „felvétele nem lehetséges, mert csak 5 osz-
tálya van”. A komlói vájár szakmunkásképzésben is folyamatosan megtalálhatóak
voltak az igen hiányos alapképzettségûek. Ezek egy része a vájárképzésben szerez-
te meg a nyolc általános iskolai végzettséget, ami a szakmunkás vizsga feltétele volt.
Külön foglalkoztak a befejezetlen iskolai végzettségûekkel. A hat osztályt elvégzet-
tek mellett a hét osztályosok továbbtanulását is engedélyezték, tekintettel a tanulók
helyzetére és a munkaerõigényekre. Szabályozták a foglalkoztatás, a tanulmányok
és juttatások rendjét. A törvény intézkedett arról is, hogy a tanulók ellátását (lakás,
étkezés) a vállalatoknak kell megoldania. Az Iparügyi Miniszter rendelete a bányá-
szatban egységes vájároktatási füzetet vezetett be. 

5.2. A Munkaerõ Tartalékok Hivatala megalapítása

A magyar szakképzés állami irányítására a második világháború elõtt, a gazda-
ság racionalizálási törekvései majd a hadigazdaság idején történtek kezdeményezé-
sek. Az állami vállalatok, üzemek, a magyar királyi honvédség több tanoncképzési
központot tartott fenn, a magánvállalatok többsége erõteljes tiltakozással kezelte az
ilyen irányú törekvéseket.
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1945 után az államosított gazdaságban a szakmunkás-utánpótlás szervezésének
más feltételei valósulhattak meg. A tervgazdaságban a tervezés szükségszerûen befo-
lyásolta a demográfiai, oktatási, képzési területeket is. A szovjet tervgazdaságban szi-
gorúan mûködtetett szakképzés hasonló rendszerét a szocialista országokba érkezõ
szovjet tanácsadók a gazdaságfejlesztés egyik feltételének tartották. A tervgazdálko-
dás bevezetése, a szétaprózott gazdaságirányítás, közte a (kisipari) tanoncképzés he-
lyett bevezetendõ nagyüzemi képzés lehetõségeit megismerendõ 1949 nyarán a Nép-
gazdasági Tanács tanulmányútja során a küldöttek a szovjet iparitanuló-képzéssel is
megismerkedtek. A Szovjetunióban tett tanulmányút után készült átfogó jelentés a
politikai indítékokon túl, gyakorlati okokból is kezdeményezte egy központi szervezet
létrehozását a gazdaságban szükséges szakember-utánpótlás irányítása érdekében.

A szakmunkásképzés irányítására a szovjet példa alapján 1950. január 1-el lét-
rehozták a Munkaerõ-tartalékok Hivatalát (MTH). A MTH kötelezettsége lett az
iparitanuló-iskolák, tanmûhelyek létrehozása, igazgatása, felügyelete, a szükséges
tanerõkrõl, tantervekrõl, tankönyvekrõl és a képzéssel kapcsolatos feladatokról va-
ló gondoskodás.

5.2.1. A MTH rendszer kiépülése

Az iparitanuló-képzés színvonala emelésére a Minisztertanács szervezeti intéz-
kedéseket hozott. Ennek értelmében a megyei tanácsok munkaerõ-gazdálkodási
osztályainak addig iparitanuló-képzéssel foglalkozó részlegeibõl a MTH-nak ki kel-
lett alakítani a tanácsok alá nem rendelt helyi igazgatóságokat. Országosan hét igaz-
gatóságot hoztak létre. Ezek: I. Budapesti igazgatóság (Budapest), II. Észak-Ma-
gyarországi Igazgatóság (Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár
megye, székhely: Miskolc), III. Közép-Magyarországi Igazgatóság, (Pest, Nógrád,
Heves megye, székhely: Budapest), IV. Közép-Dunántúli Igazgatóság (Veszprém,
Komárom, Fejér megye, székhely elõbb Veszprém majd Székesfehérvár), V. Nyu-
gat-Magyarországi igazgatóság (Gyõr-Sopron, Vas, Zala megye, székhely: Gyõr),
VI. Dél-Magyarországi Igazgatóság (Baranya, Somogy, Tolna megye, székhely:
Pécs), VII. Délkelet-Magyarországi Igazgatóság (Csongrád, Bács-Kiskun, Békés,
Szolnok megye, székhely: Hódmezõvásárhely).

A MTH megalakulásával az irányítást területi majd megyei igazgatóságokra bíz-
ták. Az egyes területeket számmal jelölték, ez lett a területen mûködõ intézmények
nyilvántartási alapja. A MTH erõteljes fejlesztéseket kezdett. A nehézipar elsõdle-
gességét szem elõtt tartva, a szakmai képzések körében a MTH negyvenhat szakmá-
ban (többek között valamennyi kereskedelmi és szolgáltató szakmában) megszün-
tette az oktatást, ezzel a szakmaválasztás lehetõségeit célorientálva.

A MTH az iparitanuló-képzést állami feladatként teljes rendszerként kezelte, a
képzés minden oldalával foglalkozott. Az országban sorra jelentek meg a jellegze-
tes feliratok, a MTH jelölés máig élõ és emlegetett meghatározója volt a korabeli
szakképzésnek. A fekete egyenruhás, rangjelzéssel ellátott ipari tanulók, oktatók új
korszakot jelentettek a magyar szakképzésben.

A tervgazdaság a szakképzést katonás fegyelem alatt álló, a gazdasági ágazatok
emberi erõforrás-ellátására alakított szervezetként tekintette. Nemcsak a szigorú és
következetes szervezés, hanem külsõ jegyek, így a napirend, az egyenruha is a szer-
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vezet különállásának jellemzõjeként szerepelt. Ez az oktatá-
si rendszerben sajátosan alakult, hisz az iparitanulóképzés
nem volt elszakítható az oktatás egészétõl. Így sajátossága el-
lenére az iparitanuló-képzés szerves része és folytatása lett
az általános iskola utáni pályaválasztásnak, ténylegesen in-
tegrálódva az oktatási rendszerbe. 

A MTH az iparitanuló-képzés egyenruháját az 1952.
évben vezette be. Az öltözetet oktatók és tanulók 1952.
szeptember 1-tõl kötelesek voltak viselni. Kiegészítette ezt
az a rendelkezés, amely elõírta a szakmai jelvény (kettõs
kalapács) és intézeti szám viselését. Tanulók 1953. szep-
tember elsejétõl csak intézeti jelvénnyel ellátott ruházatot
viselhettek.

Az egyenruha téli és nyári öltözékbõl állt. A téli és általános öltözet anyaga fe-

kete szövet, a nyárié drapp vászon volt. A téli öltözet része volt a köpeny, zubbony,
nadrág (szoknya), ing, nyakkendõ, sapka, tányérsapka nagy MT jelvénnyel, derék-
öv. A nyári öltözet része: nadrág (szoknya), zubbony, ing, nyakkendõ, sapka derék-
öv. A jelvény fogaskerékben elhelyezett ötágú csillag, a csillagban nyitott könyv,
benne a közepén kalapács. A beosztásokat a zubbonyjelzések mutatták. Az igazga-
tó bordó színû bársony hajtókáján 1 db 20 mm-es, az igazgatóhelyettes 3 db 5 mm-
es aranysárga paszományszalagot viselt. A tanárok, oktatók, nevelõk bordó színû
bársony hajtókáján 2 db 5 mm-es aranysárga paszományszalag volt. Az egyenruha
kihordási ideje két év volt, vétele 50%-os térítéssel történt. Az egyenruha bevezeté-
se rendkívül megterhelte a képzés költségvetését, az iparitanulóképzésben dolgozó
felnõttek kötelezõ egyenruha-viselését ezért 1954 október 1-el megszüntették, a bá-
nyászati képzésben dolgozók használhatták az egyenruhákat, amelyet késõbb a bá-
nyászegyenruha váltott fel. 

Nyírõ Vince, komlói
vájártanuló (1960)

igazgató

igazgatóhelyettes

tanár, nevelõ,
szakoktató

Paál József igazgató Szekeres László koll. vez. Mátés Lajosné admin.



A tanulás, mint esélyegyenlõség, mindenki számára, így a lányok számára is nyi-
tottá vált. Elõször 1946-ban hirdettek leányok számára ipari szakmákat. A munka
és a személy egyenlõsége szellemében ez minden addig férfimunkának tekintett
szakmára is vonatkozott, így mezõgazdaságban még a traktorosmunkára, az iparban
valamennyi foglalkozásra, így a bányászatra is. Az 1949. augusztusában országos fel-
vételi hirdetmények közlik, hogy minden lány jelentkezhet az addig elzárt pályákra
is. Így az iparban két és egy éves tanulóidõ után kaphat szakmát. Jelentkezni Buda-
pesten, a MTH közvetítõ kirendeltségén, vidéken, a tanácsokon, a MTH kirendelt-
ségeken, illetve iskolákban lehetett. 

A szakmai gyakorlati oktatás megoldására a kormány 577/29/1950. sz. rendele-
te alapján kiemelkedõ szakmunkások, élmunkások, sztahanovisták sokasága került
át az iparitanuló-intézetekhez. A fiatalokkal való foglalkozás kötöttsége és nehézsé-
gei, az elmaradó jövedelem miatt ezek többsége visszatért üzemébe. Az üzemi ok-
tatók egy részét csakhamar kivonták az iparitanulóképzésbõl. Az intézetek a gya-
korlati foglalkoztatás érdekében bázisvállalati szerzõdéseket kötöttek, az arra alkal-
masnak ítélt és az oktatásra vállalkozó szakembereket, akik késõbb is bizonyították
alkalmasságukat, oktatói állományba vették.

A tanárhiányt megoldandó, közlemény jelentette be, hogy „ipari szaktanárkép-
zés” kezdõdik Budapesten. Az Elnöki Tanács 1950. július 30.-án létrehozta az Ipa-
ri Szaktanárképzõ Intézetet, ahonnan képzett tanerõk kerülnek a MTH rendszeré-
be. A közismereti és szakmai elmélet tanítására munkásokból képeznek át mûszaki
tanárokat az újonnan alakult Mûszaki Tanárképzõ Fõiskolán” – írja a korabeli hír-
adás. Felvételi feltételek: szakmunkás képesítés, legalább két éves gyakorlat, a kép-
zés 10 hónapig tart, 800 Ft. ösztöndíjjal, kollégiumi elhelyezéssel, foglalkoztatójuk
a MTH A képzés 1950. szeptemberétõl részben bentlakásos, részben levelezõ úton
szervezõdött és 1955-ig tartott. „1950/51-ben 500 tanárt képeznek ki a vas- és fém-
ipar, gépipar, bánya- és textilipar, a magyar nyelv és irodalom tantárgyaira”- adta hí-
rül a sajtó. Bár lemorzsolódás is volt, a lelkes fiatal munkások nagy része sikerrel
tett eleget feladatainak. A megindított mûszaki tanárképzésbe a bányavidékekrõl
százötven fiatal munkás került be a különbözõ tanár-szakokra.
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A rendkívül egyenetlen elõképzettségû, kevéssé fegyelmezhetõ felnõtt tanuló-
kat kezdetben nehezen bírták rendszeres tanulásra, a szabadságokról, eltávozások-
ról gyakran késve érkeztek viszsza, rontva a tanítási fegyelmet. Esetenként a legszi-
gorúbb retorzióként még a rendõri elõállítás is szerepelt a visszahivóparancsokon.
A bányavidékekrõl beiskolázottak közül számosan közismereti tantárgyak tanításá-
ra készültek fel. 

A gyorsított képzés sem tudott lépést tartani azonban a tanárlétszám-igények-
kel. A tantárgyakat gyakran különbözõ képesítésû tanárok tanították. A megfelelõ
képzettségû oktatók, tanárok száma azonban lassan, de biztatóan növekedett. Az
MTH fõiskola megszûnése után egyre többen érkeztek a felsõoktatásban végzettek
körébõl. A fiatal bányamérnökök, geológusok közül is sokan kezdték munkájukat a
MTH majd MüM Intézeteiben, jól hasznosítva tudásukat. Az oktatókra elõirt képe-
sítési követelmények érvényesítésével a szakmai-pedagógiai képzettség számottevõ-
en, kedvezõ irányban alakult. Az oktatói képzés-továbbképzés a vájárszakképzés
korszakában állandó volt.

Az ipar szervezettségének növekedése, az összetettebb munkafeladatok, új tech-
nológiák és a növekvõ gépesítés, a képzés színvonalának emelését kívánták. A men-
nyiségi szemlélet, a képzési idõ szokatlan méretû (egy év, két év) lerövidítése meg-
boszszulta magát. Az ifjú szakmunkásoknak ebbõl a nemzedékébõl sokan nem felel-
tek meg a velük szemben támasztott követelményeknek, ezért nagymérvû volt a fluk-
tuáció és a szakmaváltás. Hozzátehetjük: részben önhibájukon kívül. A jelzett álla-
pot mellett más hiányosságok is voltak. Rövid idõ alatt nem alakulhattak ki a szak-
ma pedagógiai alapvetõ elméleti és gyakorlati rendszerei, a szakmailag és pedagógi-
ailag képzettebb tantestületek, amelyek a meglévõ hiányokat a maguk eszközeivel
mérsékelhették volna. Ennek ellensúlyozására elsõként a következetes szakmai-pe-
dagógiai irányítás, különbözõ tanár- és oktatóképzések történtek, amit hamarosan
követett a hazai szakképzés elméleti és gyakorlati keretei megszervezése.

A tanulóképzés eredetileg három évre megszabott idejét a nagymérvû szakmun-
káshiány miatt rövidítették. Egyes szakmákban tíz hónapot, egy évet, másokban
csak másfél vagy két év tanulóidõt írtak elõ. Az iparban másfél és kétéves képzések
folytak, egyes vállalatok a technológiai folyamatokra építve, különbözõ idõtartamú
betanításokat szerveztek. Nagy erõvel indult meg a toborzás. A sajtó hirdetései,
népszerûsítõ cikkei mellett családi, iskolai és személyes megszólítások igyekeztek az
ipari, így a bányamunkát népszerûsíteni, a toborzóirodákba jelentkezést szorgal-
mazni. 

Az iparfejlesztés tervezett súlypontjainak megfelelõen nagy ütemben folyt az
ipari tanuló intézetek építése, de nehéz volt lépést tartani a szakmunkástanulólét-
szám gyors emelkedésével. Felépült a Váci úti, a diósgyõri, a gyõri intézet, Perece-
sen, Nagybátonyban, Oroszlányon, Várpalotán a vájártanulók iskolája, amelyek ko-
ruk látványos építészeti alkotásai, a városképek meghatározói lettek.

5.3. A vájárképzés 1949-1956 között

A bányászfiatalok létszámhiányát növelte, hogy 1945 után megnyílt az út az ad-
dig többségében a továbbtanulás lehetõségeitõl elzárt bányászfiatalok meg felnõt-
tek továbbtanulására. Más szakmákban is ez volt a helyzet, politikai okokból mun-
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kásokat irányítottak a rendõrség, a honvédség, a közigazgatás különbözõ területei-
re. Az újjáépítés, az új vállalatok munkáskezeket igényeltek. A munkáshiány nyo-
masztóvá vált. A gazdaságban 1949 májusában 900, szeptemberben már 13 ezer
szakmunkáshely várt betöltésre. A bányászok száma 1948-ban 56234 volt, 1949-re
már csak 54090 bányászt tartottak nyilván. A szakmunkáshiányt a kormányzat 80%-
ban ifjúsági forrásból kívánta pótolni. Ennek megfelelõen gondoskodott a tanonc-
képzés megújításáról és az egyes szakmák lehetséges utánpótlás tervezésérõl. 

Gerõ Ernõ a széntermelés fokozására az ágazat létszámának gyors növelésére
tett felhívást, „mintegy 9000 új bányászra, közte 6400 vájárra, méghozzá jó vájárra
van szükség!” A vájárképzés gyökeres átszervezését, a tíz bányaközpontban épülõ
vájártanuló iskola építését és a vájártanulók számára nyújtott elõnyök mellett az
életkori korlát eltörlését jelentette be Dobay Aladár, az Iparügyi Minisztérium
Szénbányászati Iparigazgatóság szakoktatási vezetõje. A bányavidéki beiskolázás
érdekében „Ismételten és igen nagy nyomatékkal felhívjuk az elvtársak figyelmét az
iskolák minden elõnyére, rendkívüli fontosságára. A bányászifjúság minél nagyobb
hányada jelentkezzék a vájártanuló-iskolák szeptemberben induló tanfolyamaira!”-
irta a Bányamunkás.

A bányászati képzés legmagasabb szintjei elérésére a bõvülõ tatabányai bánya-
technikus iskola, a pécsi kokszmû mellett megnyíló elsõ magyarországi szénfeldol-
gozó vegyipari iskola, a Mûegyetem megújuló formában Miskolcra költözõ bányá-
szati tagozata szolgáltak a terv szerint és „Az a bányászifjúság, már amely most ve-
szi majd át a csákányt (vagyis inkább a fejtõgépeket) a mai bányászoktól, új boldog
ország, vidám ifjúsága lesz!”.

Ezt részben rendeleti úton, részben a fiatal korosztályok szakképzésbe vonásá-
val és a gyorsan kiterjedõ toborzással kívánták megoldani. A toborzás, mint munka-
erõ-megszerzési folyamat 1945-tõl állandó kísérõje volt a bányászatnak. Rendszere-
sen jelentek meg a felvételi hirdetések. Pl. Pécsett, a megyei tanács munkaerõ-gaz-
dálkodási osztályán, (Pécs, Apáca u.8) várták a 15-19 év közötti fiatalokat a két éves
képzési idõre.

Más iparágakban (pl. az építõ- vagy a gépiparban) hasonló volt a helyzet. A bá-
nyászati toborzásnál ajánlott kedvezmények azonban jóval felülmúlták más ágaza-
tok, foglalkozások kedvezményeit. A bányászati toborzás egyenetlenül alakult. A
toborzást állami segítséggel, vállalatok és a képzõ intézetek bevonásával oldották
meg. A toborzás nehézségei (csökkenõ ifjúsági létszám, a bányamunka nem kellõ is-
merete vagy nehézségének elriasztó volta) miatt a toborzás szervezeti formáit, az al-
kalmas személyeket, az ország területeit felmérve volt szükséges megvalósítani. Eh-
hez a toborzási lendület fenntartására volt szükség. Ez a lendület vállalatonként és
országosan is egyenetlenül alakult, ami részben a gazdaságpolitikai változásoknak,
a bányászat helyzetét alakító tervgazdálkodási elvek változásának is függvénye volt.
Nem kis mértékben volt akadálya a bányászati toborzásnak a lakossági idegenkedés.

A vájár szakmai gyakorlati oktatás megszervezése nehézkesen kezdõdött. A kül-
színi foglalkozások megoldhatók voltak, a földalatti munkahelyeken a biztonság, a
munkaeszközök kezelése és az arra való megtanítás, gyakorlás terén voltak nehéz-
ségek. A kormány 577/29/1950. sz. rendelete alapján kiemelkedõ bányászok, élmun-
kások, sztahanovisták kerültek át az iparitanuló-intézetekhez. A bányaiparban
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1951-ben 2300 sztahanovista dolgozott, közülük száz jelvényes. A termelésbõl 1950-
tõl az oktatásba beállítottak többsége nagy teljesítményekre törõ munkás volt, akik
gyakorlatukon kívül mást nem igen voltak képesek átadni tanulóiknak. A betanítás,
a fokozott teljesítmény-elvárás szakmai-pedagógiai alapokat nélkülözõ képviselete,
a csak részben pótolt jövedelem miatt állandó volt a fluktuáció. A kirendelt munká-
sok többsége egy idõ után visszatért üzemébe. Az oktatásra vállalkozókat és arra al-
kalmasakat 1952. szeptember elsejével áthelyezték a MTH állományába. Az intéze-
tek ugyancsak ez év szeptember elsejéig kötöttek szerzõdést a bázisvállalatokkal a
gyakorlati oktatás feltételei biztosítására.

A MTH Irányítása alatt álló elméleti valamint a Bánya- és Energiaügyi Minisz-
térium által irányított gyakorlati képzés így egységes (MTH) irányítás alá került. A
gyakorlati képzéssel foglalkozó MTH utasítás szerint a vájártanulók gyakorlati kép-
zésének középpontjában a termelõmunka áll, kiegészülve a szükséges szakmaelmé-
leti felkészítéssel. 1957-tõl vezették be a vájárképesítésû, de többségben technikumi
majd fõiskolai, egyetemi képzettséggel rendelkezõk mester-tanári, szakoktató-taná-
ri rendszert az elmélet-gyakorlat szorosabb kapcsolata érdekében.

Az iparitanulóképzés szervezeti egységének kiemelésére bevezették a dolgozó
felnõttek kötelezõ egyenruha-viselését amit – a bányaipari intézetek dolgozóit kivé-
ve – 1954. október 1-el szüntették meg.

A megkezdett vájárképzés országos nemzeti összefogással helyreállított épüle-
tekben elhelyezkedõ vagy néhány új iskolája, otthona nem voltak elegendõek a nö-
vekvõ létszámban beiskolázott vájártanulók elhelyezésére. Az elsõ iskolák, ottho-
nok volt egyházi épületekben, kisajátított állami vagy egyéb épületekben, épületré-
szekben, több helyt felvonulási épületekben, barakkokban helyezkedtek el. A taní-
tást igyekeztek korábban is iskolaként használt épületekben megkezdeni, nem kis
nehézségek között. A felszereltség hiány az elsõ években nyomasztó gondként ha-
tott, amit nagymértékben ellensúlyozott a tanárok, oktatók lelkes munkája. A bá-
nyavidékeken a városfejlesztési tervekkel egyidõben nagyvonalú tervek készültek
szakképzõ komplexumok létrehozására.

5.3.1. A lányok foglalkoztatása

Megnyílt az út a lányok ipari foglalkoztatása elõtt, az esélyegyenlõség elve alap-
ján azok bármilyen munkára jelentkezhettek. Az ipar minden ágában, a mezõgaz-
daságban is jelentkezõk sokaságával találkozhattunk. A nõk bányabeli foglalkoztat-
hatósága a bányavidékeken egyfajta utat jelentett a társadalomba illeszkedésre. Az
„Egyenlõ munkáért egyenlõ bért” jelszava elfogadottá tette a nõi bányamunkát.
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A sajtóban számos hír jelent meg a nõi bányászokról. Komlón is fogadták a leány-
tanuló jelentkezõket. 1950. október 11-én országos szakoktatási értekezletet tartot-
tak a NIM-ben. Ezen a beiskolázás toborzással történõ növelése, az oktatás feltét-
elei és az üzemek felelõssége szerepelt. Felvetõdött a lányok foglalkoztatásának
korlátozása is, amelyhez a BDSZ kezdeményezõen csatlakozott. A BDSZ nagy el-
ismeréssel szólt azokról a nõkrõl, akik a férfiakkal egyenrangú munkát vállaltak, de
a földalatti foglalkoztatásukat korlátozni kívánta.

Dorogon a leányok, nõk csillésként, gépkezelõként dolgoztak, sokan szereztek
gépkezelõi jogosítványt, tettek vájárvizsgát. 1957-tõl a nõk földalatti foglalkoztatá-
sát megtiltották, csak külszínen alkalmazhatták õket.

„Megkezdte munkáját a MESZHART-nál az elsõ három nõi bányászjelölt” – ír-
ta a Dunántúli Napló. „A nõi bányászok jó munkája szertefoszlatta a rosszindulatú
pletykákat!” és „A dolgozó nõk tömegét a békefront és a termelés élvonalába – szól-
tak a híradások. Az ország minden bányavidékérõl voltak híradások a nõi bányá-
szokról. Oroszlányban, Tatabányán, Várpalotán „sikeresek a nõi bányászok, férfi-
munkát végeznek.” Minden bányavidéken megtalálhatóak voltak a nõk, példás
helytállással és igyekezettel végezték munkájukat. 

Így kerültek – bár csak átmenetileg – lányok is a földalatti munkára, képzésre.
„Nem volt szerencsés a nõk bányában való foglakoztatása.” A nõk „bányászati mun-
kájával több kért okoztunk, mint hasznot. Ekkor született meg a döntés – 1954-ben
– hogy nõket nem szabad a bányában foglalkoztatni, csak a külszínen”- mondta el
Havrán István.

A nõk 1945 utáni helyzete és bányában történõ foglalkoztatása mindmáig szá-
mos tanulmány tárgya.

A Szénbányászati Iparigazgatóság szakoktatási vezetõje, Dobay Aladár a vájár-
képzésrõl beszámolva, bejelentette (1949-ben), hogy „Az ötéves terv keretében az
alábbi tíz helyen nyílik meg egyenként 60 tanuló számára a vájártanuló-iskola: Tata-
bánya, Dorog, Nagybátony, Sajószentpéter, Pereces, Várpalota, Ajka, Komló, Som-
sály, Mecsekszabolcs helységekben. Idén szeptemberben, valamennyi iskolában
megkezdõdik a tanítás.” A vájárképzésben vizsgát tettek az ipari gimnázium harma-
dik osztályába léphetnek. A vállalatok Üzemi Bizottságai és a szakszervezeti helyi
titkárok augusztus 1-ig írják össze a jelentkezõket, minél több bányászfiatalt irányít-
sanak vájártanulónak. A felmérés szerint Tatabányán 123, Dorogon 78, Ajka-
csingervölgyön 30, Várpalotán 32, Komlón 58, Perecesen 20, Sajószentpéteren 30,
Nagybátonyban 48 vájártanuló található, Somsályon nem sikerült a létszámot elérni.

1949. szeptember 30-án, Dorogon ünnepélyes tanévnyitóval indult útjára az is-
kolarendszerû vájárképzés. Az ünnepségen Zgyerka János, a Bányászszakszervezet
fõtitkára méltatta az eseményt. Összehasonlítást tett a saját és munkatársai gyer-
mekkoráról, és a népi demokrácia adta lehetõségekrõl a bányászfiatalok számára.
Célul jelölte meg, hogy az ötéves terv indításáig ezer vájártanuló töltse meg az isko-
lákat.

A vájáriskolák elsõ évének eredményeirõl a Bányamunkás is beszámolt. A be-
számoló tizenhárom vájáriskolát említ. Legjobb eredmények a nagymányoki vájár-
iskolában születtek, a legnagyobb létszámú vájáriskola a Dorog-Tokodi. Sajószent-
péteren, Petõfibányán, Rózsaszentmártonban szintén jó eredmények születtek. 
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A 834 vájártanuló között 52 leány van, legtöbben Ajkacsingervölgy, Várpalota,
Sajószentpéter tanulói között találhatóak.

A vájárszakma iránt országosan változóan, de volt érdeklõdés. A sokirányú pá-
lyaismertetõ munka, a toborzás állandósága nyomán, a tanulók egy része a képzés
során szerette meg a szakmát, másokat eleve a kalandvágy, veszély, az ismeretlen-
ség vonzott. Ez az ifjú bányászjelölteknél éppúgy fellelhetõ volt, mint a felnõtteknél.
Ennek máig megvannak az egyedi példái.

Idõvel a bányászat helyzetének változása következtében a csökkenõ bányászlét-
számot a fiatalok vájárképzésével, csak toborzással ellensúlyozni nem lehetett. A
bányászkedvezmények már csak kisebb rétegnek jelentettek tényleges vonzerõt. A
munka nehézsége, a más foglalkozások, szakágazatok megjelenése, a munkavállalá-
si lehetõségek bõvülése a bányászszakma perspektíváját is csökkentette. Az energia-
hordozókban történt átrendezõdés, a szénigények folyamatos csökkenése országo-
san a vájárképzés gyors megszûnéséhez vezetett. A területi fejlesztés országos prog-
ramjainak megfelelõen a vidéki ipartelepítés meggyorsult. A korábbi gazdasági
struktúra fokozatosan átalakult, más szakmák vonták el a szakmai képzésre vállal-
kozókat.

Az országos bányászati fejlesztési programokkal összefüggésben (eocén-, liász-,
borsodi-programok, a nyugat-magyarországi és általában a lignitvagyon felhaszná-
lására született tervek és a szénerõmû-fejlesztési programok bányászati háttere)
sorra keltettek terveket a fiatalkorúak képzésének fenntartására, esetleges fejlesz-
tésére. Nagy erõfeszítések történtek a borsodi és Észak-Dunántúli bányavidékeken,
hasonlóan Pécsett és Komlón vájárképzésre illetve az érc- és szénbányászat közép-
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irányítása ellátására, a szakközépiskolai képzésre. Tolna megyében, Bonyhádon a
vájár- és bányatechnikus képzésre történtek ismételt kezdeményezések, siker nél-
kül. Mindezek az országos propaganda mellett sem hoztak eredményt.

A vájártanulók létszámnövelési igyekezete a felnõtteknél is alkalmazott mód-
szereket, a kedvezményeket az ifjúsági forrásokra is kiterjesztette (toborzási juta-
lom, ösztöndíj). A Minisztertanács, a Népgazdasági Tanács elsõ intézkedései, a
pártprogramok, a Bányászszakszervezet, a bányászatot irányító szervezetek és a
vállalatok az iskolákban folytatandó politikai és szakmai munkát hangsúlyozták. A
MTH egyik elsõ intézkedése volt, hogy a tanulólétszámra vonatkozó egyre növek-
võ és változó tervszámokat az iskolákkal közölje, és azok betöltésére hívja fel a fi-
gyelmet. Kerületenként külön Felvételi Bizottságokat hoztak létre, amelyeket
szakmai áganként tájékoztattak esedékes feladataikról. Országosan folyamatos
szerzõdéskötésekkel igyekeztek a vállalatokat is bevonni a munkaerõhelyzet meg-
oldásába.

Feltételként írták elõ csak egészséges fiuk felvételét, a bányavidékeken a betöl-
tendõ létszámot 25%-ban helybõl kellett biztosítani. A vájártanulóknak száz forint
szerzõdési díjat fizettek a Népgazdasági Tanács határozata alapján. A helyi beisko-
lázás fontosságát mindig szem elõtt tartották, ez változó sikerrel járt.

Az iskolák állandó versenyben voltak, a felajánlások kötelezõ irányszámait kö-
vették, az eredményekért fegyelmileg is felelõsek voltak. A vájárbeiskolázás fontos-
ságára tekintettel napi, heti és havi jelentések készültek. Esetenként Napiparancs-
okban fogalmazták meg a teendõket. 

Egyes jelentések igen részletesen, elemzõ módon készültek. Pl. a MTH Vidéki
Területi Fõosztálya 1952-ben kelt „Tájékoztató a vájárbeiskolázási verseny állásá-
ról” címû anyag szerint a terv szerint, az I. Középmagyarországi MTH Igazgatósá-
gánál a tervezett 143,3%-os létszámmal szemben csak 72,1% jelentkezett. A II.
Északmagyarországi MTH Igazgatóságnál a tervezett 106,8%-al szemben csak
62,3% jelentkezett, ebbõl a helyi lakosok aránya 82,7%. A III. Délmagyarországi
MTH Igazgatóságnál a tervezett 82,7% helyett 55,1% volt a jelentkezettek száma.
Az egyes vájáriskolák közül a Petõfibányai MTH 215. sz. iskola az elsõ, 105% terv-
teljesítésével. A 15-16 évesek aránya 94%, helyi lakosok aránya 65%. Második he-
lyezett a Somsályi Intézet, ahol a beiskolázás eredménye 91%-os. A 15-16 évesek
aránya 90%, helyi lakos 85%. Az Ajkacsingeri 301. MTH számú iskola 42%-ra, a
Nagybátonyi 220. MTH iskola 40%-ra, a zirci 307. MTH iskola csak 20%-ra teljesí-
tette beiskolázási tervét. A Tájékoztató felhívja a figyelmet, hogy „a beiskolázási
terv teljesítése törvény, a tervfegyelem, betartása kötelezõ!”.

Az október 23-án kelt jelentés közli, hogy a sajószentpéteri MTH 103. Intézet
beiskolázási tervteljesítése 163%, a helyi lakosok aránya 80%-os. Petõfibánya 147%
(helyiek 72%), Somsály 100% (helyiek 87%), Zirc csak a terv 19%-át teljesítette,
Tata nem teljesített.

A MTH Délmagyarországi Igazgatósága jelenti, hogy a komlói beiskolázott 28
fõbõl a lemorzsolódás 1952. június 30. és november 15. között 15 volt, akik önké-
nyesen távoztak.

1955-ben a MTH 209. számú, Zsinkó Vilmos Vájártanuló Intézet felnõtt dolgo-
zói toborzási versenyre hívták ki az ország összes MTH vájáriskoláját. Külön páros
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versenyre hívták ki az Ajkacsingervölgyi Vájártanuló Intézetet, mint ami hasonmá-
sa a Nagybátonyinak.

A toborzottak egy része hamar eltávozott, az otthonokban igen nagy volt a fluk-
tuáció. Az otthonvezetõk, iskolák, hatóságok mindent megtettek az eltávozás meg-
akadályozására. A különbözõ toborzási juttatások mellett a politikai agitáció kiter-
jesztése és megerõsítése minden iparitanuló-intézetnek feladata volt, amit nem
egyszer kísért hatalmi fellépés. A MTH Politikai-nevelési Osztálya ezért külön
programot dolgozott ki a toborzás módszereire, és az újonnan beiskolázottak elõ-
készítõ foglalkozásával kapcsolatban. A részletes munkatervi vázlatban szerepel,
pl. a „Jelszómagyarázat” 5-10 perces programja. A jelszavakat 5-10 percben beszé-
lik meg a tanulókkal (pl. „Becsüld meg otthonodat, mert a dolgozó nép adta”, „A
szén az ipar kenyere, Rajtad áll, mit teszel ezért!” stb.). A tanmûhelyben megis-
mertetik õket választott szakmájuk alapjaival, Rákosi elvtárs életével. Néhány jel-
szó: „Rákosi elvtárs áldozatos munkájának követése mindannyiunk leghõbb vá-
gya”, „Pártunk különös gondot fordít az ifjúság fejlõdésére”, „Példaképeink legye-
nek a munkában, tanulásban és a vidámságban a szovjet ipari tanulók”, „Sokolda-
lú mûveltségre van szükség, az új technika ismeretére”, stb. Az otthonok közösség-
és szakmai fejlesztõ szerepe mindig kiemelten szerepelt a szakképzés feladatai kö-
zött. Politikai határozat született, amikor a Népgazdasági Tanács 1951. december
10-én elrendelte az Ipari Tanulók Otthonai felülvizsgálatát. A MTH feladatává tet-
te az otthonok szociális öszszetételének javítását. Ennek egyik következménye volt,
hogy a tanulókat származásuk szerint újólag megvizsgálták. Az osztályellenségnek
és más okokból megbízhatatlannak minõsített fiatalokat egyes szakmákból kizár-
ták (vájár, géplakatos) és olyan szakmákba sorolták, „ahol kevesebb kárt és ve-
szélyt okozhattak.”

A vájártanuló beiskolázás állandó téma volt. A vájár felvételik tapasztalatait
minden intézetben folyamatosan dolgozták fel, erre a helyi szempontok mellett a
MüM központi kérdéscsoportokat is feltett.

Az intézetekben heti, sõt napi beiskolázási kiértékelések voltak, a MüM Bánya-
ipari Csoportja tíznaponként kért jelentést. A NIM Személyzeti és Oktatási Fõosz-
tálya. Lévay János osztályvezetõ aláírásával 1958. május 23-. án például arra kérte a
MüM vájárképzéssel foglalkozó intézeteit, hogy gyorsítsák meg a toborzást. A fel-
vételi követelmény a jó egészségi állapot, értelmesség, a szülõi vagy nevelõotthoni
beleegyezés. Az iskolai végzettség alól felmentést adunk. Személyes toborzást foly-
tassunk, együtt menjen ki a toborzási területre a vállalati küldött, a MüM oktatója
és egy vagy több tanuló. A toborzási kampányhoz és a lemorzsolódás ellen a régeb-
ben végzett de már munkában álló vájártanulókat is bevonták, távollétüket munka-
napként tekintették. Lehetõleg a területen ismerõs személyek menjenek toborozni,
a vájártanulók a bejárandó környékrõl legyenek. A vállalatoknak a minisztériumba
10 naponként kellett géptávírón jelentést adni.

A népgazdaság helyzetének vizsgálata során a fejlesztés ütemében és irányában
változtatásokat fogalmaztak meg. A gazdasági nehézségek mellett a társadalmi fe-
szültséget növelték a közigazgatási torzulások, önkényeskedések, meghurcolások. A
Magyar Dolgozók Pártja (MDP) 1953-as határozata többirányú változtatást kezde-
ményezett.
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A nagyszabású iparosítás impozáns eredményei ellenére az aránytalan gazdasági
koncepciók következtében a mezõgazdaság hanyatlott, az ellátási zavarok állandó-
sultak, csökkent az életszínvonal. Az oktatást a nehézipari szakmák túlsúlya jelle-
mezte. Egyes szakmák kiemelten szerepeltek (bánya-, építõipar, vas- és faipar) más
szakmák alig szerepeltek (pl. általában a kereskedelem és szolgáltató ágazat). A gaz-
daságpolitikai célok megváltoztatása következtében a szakmai képzést 1953-ban
több intézkedés érintette. A Nagy Imre vezette új kormány 1953 õszén gazdasági
programmódosítások sorát rendelte el. Ez a szakmai képzésben jelentõs iparitanuló-
átcsoportosításhoz vezetett. Több vájárképzõ helyet bezártak, számos tanulót és az
új képzési helyszint vállaló szakoktató-vájárt rányitottak más bányavidékekre.

Az iparitanulóképzésnek 150 tantermet, 2500 tanmûhelyi munkahelyet és ki-
lencezer diákotthoni férõhelyet kellett átadni elsõsorban a gyermeklétszám növeke-
dése miatt sokkal nehezebb helyzetben levõ ipartelepi és külvárosi általános isko-
láknak.

A gazdaság szakmai háttere, a képzés szakmai minõsége érdekében a Miniszter-
tanács újból három évre emelte a tanulóidõt. Az 1953/54. tanévtõl a bányaipari ta-
nulóképzést szakosították. A két és egyéves tanulóidejû vájárképzésben újraszabá-
lyozták a foglalkozási idõt, meghatározták a foglalkoztatási helyeket. A szakosított
bányaipari intézetek tanulómûhelyek, tanbányák mûködtetésérõl az illetékes bá-
nyaipari trösztök gondoskodtak. A szabályzás a bányaipari tanulóképzésben az
1955/56. tanévtõl megszüntette az általános vájártanulóképzést. A szakmai elmélet
és gyakorlat viszonyát 20:80 arányban osztották meg a gyakorlati képzés javára, hát-
térbe szorítva az elméleti tantárgyakat. A gazdasági tervszámok országos csökken-
tése az ipari tanuló létszámot is érintette. Az iskolák 1951-ben 13 ezer, 1953-ban
már 30 ezer fiatal szakmunkást adtak a gazdaságnak. A korlátozó intézkedések kö-
vetkeztében 1956-ra ez a szám kilencezerre csökkent. Ugyanakkor minden bányá-
szati tanácskozáson megemlítették a termelés növekedésének szükségességét és a
létszámbiztosítás szükségességét. 1955-ben az Országos Bányásztanácskozáson Sza-
kali József, a DISZ KV titkára üdvözölte a tanácskozást, majd szólt a fiatalok sze-
repérõl. „A bányászfiatalok az idõs bányászokkal együtt ma arra készülnek, hogy
hazánk szabadságának tizedik évfordulóját méltóképpen ünnepeljék. A bányászfiat-
alok eddigi felajánlásaikban százezer tonna terven felüli szén kitermelésére tettek
ígéretet. A DISZ Központi Vezetõsége az illetékes szervekkel együtt védnökséget
vállal a felajánlás felett”.

5.4. A vájárképzés 1956-tól

A termelésnövelés egyik kulcskérdése 1950 és 1956 között a lehetséges gépesí-
tés és munkaszervezési intézkedések mellett elsõsorban a vájárlétszám minden esz-
közzel történõ növelése volt. A bányászat összlétszámában a vájárlétszám 1950-ben
21,4 ezer fõ volt (39,5%)1956-ban, mindössze 27,0 ezer fõ (28,9%), annak ellenére,
hogy tanfolyami úton 17 ezer fõt, a vájártanuló intézetekben pedig mintegy hatezer
fõt képeztek ki. Ez a fluktuáció állandóságára utalt.

A bányászatot súlyosan érintette az 1956-os forradalom. Számos iparitanulóin-
tézetbõl a vájártanulók és felnõttek sokasága távozott, mindkét csoport sürgõs lét-
számpótlásra szorult. A kötött foglalkoztatottak (elitéltek, közmunkások) mellett az
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elsõsorban vidékrõl származó földalatti állományú dolgozók tömege hagyta el a bá-
nyászatot. Ezek számára amnesztiát és juttatásokat helyeztek kilátásba, újra kezd-
ték a toborzást. Gondoskodni kellett aztán a folyamatosan visszatérõ és munkába
álló ipari tanulókon és munkásokon kívül további 20-25 ezer bányász pótlásáról. Bár
a széntermelési igények 1957-1964 között rapszodikusan alakultak, a vállalatok a
létszámgazdálkodásukban igyekeztek a szervezettebb és rendszerelvû megközelítés-
re. Ennek következtében a munkaerõ létszámarányában jellemzõ tendenciák voltak
kimutathatóak. Az 1956. IV. negyedévben nyújtott további bányászkedvezmények
következtében 1957 végére mintegy kétezer bányász és százötven vájártanuló tért
vissza a szénbányászatba. Így a vájárellátottság 29,4 ezer fõvel (31,1%, a további
munkaszervezés eredményességét és a gépesítés meg a változó fejtéstechnikát figye-
lembe véve) kielégíthetõnek volt mondható. A távolabbi tervek ennek figyelembe-
vételével a további nagymérvû központi ágazati vájárbeiskolázásokat nem tartották
szükségesnek. A beiskolázási jelentések gyakoriságát megszüntették. A vállalati és
területi foglalkoztatási tervekre alapozva, a válallatokra bízták a vájárképzés fejlesz-
tését és támogatását, ezzel a toborzás megvalósítását. Ezt a vállalatok a területi
szakképzõ iskolákkal, munkaügyi szervezetekkel, a központi támogatás egyre csök-
kenõ mértékében saját lehetõségeik számbavételével alakították. A toborzást több-
ségben az iskolákkal együtt végezték. Az egyes bányák szûkülõ lehetõségei miatt az
intézetek támogatása fokozatosan csökkent, emellett azonban állandó maradt – bár
csökkenõ arányban – a BDSZ közvetlen vagy közvetett segítõ támogatása. Az isko-
lák egyrészt küzdöttek a képzés fennmaradásáért (tanáraik, szakoktatóik lehetséges
megtartása érdekében) másrészt fokozatosan bõvítették új képzésekkel tevékenysé-
güket.

A beiskolázók régi óhaja volt a bányászterületekrõl, bányászcsaládoktól történõ
felvétel. A családra épülõ bányamunka hagyományoztatása, a helyi bányászat erõsí-
tése érdekében a Bányamunkás 1959 júliusában új iskolaévkezdésre hívta az ország
fiataljait. „Várják azokat a fiatalokat, akik a bányász szakmát választják élethivatá-
suknak. Csak üdvözölni tudjuk, azokaz az üzemi bizottságokat, amelyek a bányászat
jövõje számára oly fontos vájártanuló-toborzást segítik. Csak üdvözölni tudjuk azo-
kat a bányász-szülõket is, akik gyermekeiket saját jövõjük folytatására bírják”. A lap
az új ajkacsingervölgyi iskola képét közli.

A növekvõ gépesítés a vájárképzésben a gépészeti, villamos, lakatos ismeretek
nagyobb arányú bevezetését jelentette.
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Ennek bevezetése fokozatosan történt, egyidõben az oktatók továbbképzésével.
Az 1960-as évektõl a munkaerõhelyzetben új szakasz kezdõdött. Az 1964. év „új-

szerû problémája, hogy „a gazdaság mezõgazdaságon kívüli ágazataiban hosszú évek
után most elõször globálisan is munkaerõhiánnyal kell számolnunk.” A bányászat-
ban ez a megállapítás különös visszhangot nem keltett, mert ebben az ágazatban –
bányavidékenként kevés eltéréssel – folyamatosan létszámhiány volt. A bányászat
vájártanuló és felnõtt létszám pótlására készült egyes kritikus szakmai anyagok,
amelyek az 1960-as évek végére a bányászutánpótlás lehetséges állandósítására tet-
tek javaslatot, erõs ellenérzést keltettek. Ennek egyik része többek között a vájár-
képzés célszerû koncentrálása, a lakatos és villamos szakmák bevezetése a bányá-
szatban, a vájár kettõs vagy több szakmai képesítés jogosítása, a szakmai elmélet és
gyakorlat szorosabb kapcsolatának az iskolákban és Tanbányákban történõ megva-
lósítása lett volna. A szervezetek, intézmények külön irányítottsága, a szénbányásza-
ti gazdálkodás egyenetlen alakulása ezeket a javaslatokat érdemben nem vette figye-
lembe. A bányászat helyzetét értékelve, megállapítják, hogy  „A megváltozott hely-
zetben alapvetõ követelménnyé vált a széntermelés gazdaságosságának fokozása, a
gazdaságtalan termelés visszaszorítása, a mûszaki színvonal, a mûszaki fejlesztés
fokozása…nehezebb ’rendszeresen’ visszavonulni, mint ’diadalmasan’ felfejlõdni
különösen akkor, ha a termeléscsökkentés tervszerû végrehajtását rövid idõn belül
különbözõ okok zavarólag befolyásolják…” A bányavidékeken mûködõ vájárisko-
lákban megkezdõdött szakmaváltás reális alapját a hatvanas évektõl folytatott  szén-
termelés racionalizáló csökkentése jelentette. A szénbányászat rendszerelvû kezelé-
se, amely dr. Kapolyi László tudományos rendszertani irányító tevékenysége követ-
keztében-, amelynek kedvezõ hatását a változó körülmények fékezték – fokozatosan
befolyásolta az ágazat munkáját, több kérdésben új irányok felé fordította az ener-
giatermelést, de kihatott a bányászat emberi erõforrás-háttere fejlesztésére is.

Azok a vizsgálatok például, amelyek az ország energiahelyzetét elemezték, fi-
gyelmeztetõek voltak. Az energiával összefüggésben megállapították, hogy „A for-
rások, és fogyasztói igények egyeztetése azt mutatja, hogy a hatodik ötéves tervidõ-
szak idejére feszessé válhat a szénhelyzet. A szénhiány elkerülése érdekében töre-
kedni kell arra, hogy a széntermelés ne csökkenjen, az épülõ bányákban pedig mi-
nél elõbb meg kell indítani a széntermelést.” A változó energiaszükséglet és lét-
számhiány miatt meg-megújuló felhívások hangzottak el a fiatalok felé: „A szénbá-
nyászat több ezer fiatal munkaerõt igényel” – mondta állásfoglalásában az MSZMP
Mecseki Szénbányák Bizottsága 1969-ben. Biztatóan utalt erre a szénbányászati ku-
tatások újraindítása, közte, hogy 1969-ben Budapestrõl Komlóra költözött a Mély-
fúró Kutató Vállalat szerszámgépgyára, ezzel közvetve jelezve egyes szénterületek
fontosságát. 

A Bányászszakszervezet Elnöksége a vállalati létszámhiányokra, a megindult
és tervezett szénbányászati programokra tekintettel országos felmérést kezdemé-
nyezett. A bányavállalatok számos kezdeményessel éltek, az ösztöndíjrendszer új
formáit vezették be. A bányászati ágazatban az átmenetileg konszolidálódott
munkaerõhelyzetre tekintettel idõnként a vájártanuló beiskolázás csökkentését
tervezték, ami nem kedvezett az általánosan érzékelhetõ létszámbiztositási gya-
korlatnak. 
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A nyolcvanas évek közepétõl minisztériumi támogatással, a szénbányászattal
rendelkezõ megyék demográfiai helyzetének felmérésével sorra készültek alapozó
tanulmányok a szénbányász létszám biztosítása érdekében. A Mecsekben Kovács
Endre mutatta be az ezredforduló bányászatát. Ez további reményeket keltett a me-
cseki vájárképzés számára is. 1984-ben a Mecseki Szénbányák és az 501. Intézet kö-
zös toborzása nyolcezer kilométeres távon 42 iskolát és 7 nevelõintézetet érintett.
456 gyermekkel és 134 pedagógussal beszélgettek. A filmvetítés és eseti vendéglátás
mellett népszerûsítõ anyagokat adtak át, függesztettek ki a meglátogatott helyeken.
A pedagógusok jutalmat, az intézmények felújítást, felszereléseket, a fenntartásá-
hoz pénzügyi támogatást kaptak. A nagyszámú érdeklõdõ gyermek ellenére a nyolc-
van jelentkezõbõl orvosi vizsgálat után 22 maradt vájártanulóképzésre alkalmasnak.
Közülük 1984 szeptemberében 16-an jelentek meg az iskolakezdéskor.

A bányászat helyzetével foglalkozó elõterjesztés, amelyet a BDSZ elnöksége
1985. június 4-én tárgyalt meg, hangsúlyozza a vájárlétszám fontosságát, ezzel kap-
csolatban elemzi a vájárképzés helyzetét. A tájékoztató szerint a felvettek képzett-
sége elképesztõen alacsony. Elenyészõ a bányász családból származók jelentkezése.
A toborzás eredménye nem kielégítõ, az oktatott tananyag korszerûtlen, az iskolák
szakemberhiánnyal küzdenek. A beiskolázás erõsen csökkent, kiscsoportos oktatá-
sok történtek. Az iskolák többségébõl számos, korábban bányaipari tantárgyakat
oktató eltávozott. Utódaik gyakran nem is a szakmából érkeztek vagy elõképzettsé-
gük, hajlamuk kevésbé volt elégséges a szaktárgyak tanításához. 

A gyakorlati helyek felszámolódásával az ágazat a vájárképzést, mint iskola-
rendszerû utánpótlást lényegében megszûntnek tekintette. Esetenként átmeneti si-
kerrel még történtek erõfeszítések a vájárképzés megújítására, de a súlypont végle-
gesen a felnõttképzésre került át.

A szénbányászat folyamatos felszámolása a képzésben részvevõk számát is gyor-
san csökkentette. A vájárképzésben érdekelt iskolák a csökkenõ vájár-szakmunkás-
jelentkezést érzékelve, a helyi gazdaság új, az országos területfejlesztési és ipartele-
pítési tervek nyomán létesülõ gazdasági szervezetei szakmunkás-igényeit igyekeztek
kielégíteni. Ezek elsõsorban az építõipari, könnyûipari, szolgáltatóipari és vasipari
szakmakörök voltak. A képzett szaktanári és szakoktatói háttér, az iskolák felsze-
reltsége, irányításuk, amely a települések közigazgatásának is része volt, képes volt
az átállás megvalósítására, ezzel az iskolai oktató-nevelõállomány részbeni megtar-
tására. A vájárképzõ intézetek fiatalabb szaktanárai, oktatói a bányaipar különbözõ
szervezeteihez tértek vissza, sokan éltek a kedvezményes nyugdíjazással. Ebben a
folyamatban egyaránt jelen voltak az intézetek reális értékelésbõl adódó spontán
válaszai, éppúgy, mint az országos és területi igazgatási szervezetei elõbb ajánlásai
majd a tudatos átalakítást elrendelõ utasításai.
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6. AZ INTÉZMÉNYRENDSZER

Már az államosítás elõtt tervek születtek a bányászlétszám ifjúsági forrásainak
növelésére, bányavidékeken szervezendõ képzés intézményi hátterének megterem-
tésére. Ennek egyik formája volt a telepek elemi iskoláiban több helyt bevezetett
bánya-elõismereti képzés. Az iskolaállamositással adott volt az egységes alapkép-
zés és a más szakmákban már meglévõ tanonc-, illetve 1969-tõl tanulóképzés. Ipa-
ritanuló-képzés. Ennek bevezetése a bányászatnál is megtörtént. A bányász szak-
oktatás egészének szervezése nagy feladatot jelentett. Az iskolarendszerû vájár-
képzés számára egyszerre volt szükséges az elméleti és gyakorlati, szakmailag-pe-
dagógiailag megfelelõ szakmai dokumentációk, gyakorlati foglalkozások rendsze-
rének megalkotása. Hasonló feladat volt a középiskolai és egyetemi képzés újjá-
szervezése.

Egyik elsõ intézkedés volt, hogy az államosított bányák vezetõi számára, akik-
nek többsége bányász volt, tanfolyamot tartsanak. A kétizben megtartott tanfolya-
mon hatvanan vettek részt, ahol a politikai ismeretek mellett a szervezés és igazga-
tói teendõkkel foglalkoztak.

A bányászati tanfolyamok egységesítésére 1948. õszén hoztak intézkedéseket,
amely során vájár- és villamos gépkezelõ tanfolyami anyag készül el. Felmérik a
szakmunkásszükségletet, a szükséges szaktanfolyamok igényét. A bányász szakokta-
tás egységes szemléletére és irányítására a munkaerõ-gazdálkodással foglalkozók-
nak képzést szerveznek, hogy azok ismerjék a tennivalókat. A Szénbányászati Ipar-
igazgatóság tanfolyamot szervez a Bányászati Nemzeti Vállalatok munkaerõ-gaz-
dálkodási osztályvezetõi számára. A képzés Budapesten történik és minden lénye-
ges kérdést érint.

1946-ban a Bányászszakszervezet egyik jelentése a tervezendõ bányásziskolák
helyeiül a nem mûködõ vagy elkobzott volt egyházi és állami helyiségeket jelölte
meg, jelmondata: „Tatabányára a bányaközépiskolát!” Egy késõbbi közlemény fog-
lalkozik azzal, hogy a pécsi bányaközépiskolásokat segélyekkel támogatják, ugyan-
akkor szükséges az iskola mielõbbi Tatabányára költöztetése. A pécsi bányász-kö-
zépiskolának a jelentés szerint márciusra ki kell költözni jelenlegi helyérõl, mert
egyéb, újonnan felmerült követelményeknek nem tudna technikai adottságai és fek-
vése miatt megfelelni. Felvetik a dorogi és ózdi iskolák problémáját, amelyeket szin-
tén megszüntetnek és a bányaközépiskolát a központi fekvésû Tatabányára helye-
zik. Itt alkalmas hely van a sokoldalúbb kiképzés nyújtására, kényelmesebben meg-
közelíthetõ, a kihasználatlan felsõgallai volt polgári iskolában internátusnak és isko-
lának is megfelelõ elhelyezés történhet. A távolabbi célkitûzés még egy színvonalas
bányász-középiskola létesítése.

A Népgazdasági Tanács (1949) majd az Országos Munkaerõ-Gazdálkodási Hi-
vatal (1949), a szakági minisztériumokkal és az Országos Iparügyi Tanáccsal együtt
szervezték meg az iparitanulóképzést. 1950-töl a Munkaerõ Tartalékok Hivatala
(MTH), 1957-tõl a Munkaügyi Minisztérium (1973-ig) volt a szakmunkásképzés fe-
lelõs irányítója, együttmûködve a szakminisztériumokkal. A bányászat felügyeletét
ellátó minisztériumok különbözõ elnevezésû szervezetei a bányaipari szakmunkás-
képzéssel több-kevesebb érdeklõdéssel foglalkoztak.  
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A szakmunkásképzés általános helyzetével foglalkozó Jelentés 1978-ban állapí-
totta meg, hogy a szocialista szakmunkásképzés a közel három évtized alatt a ma
munkásosztályának derékhadát nevelte. Jelentõs lépés volt az 1969. évi VI. törvény,
amely ezt az iskolatípust a középfokú oktatás részévé tette. Az 1975/76-os tanévtõl
megvalósult az egységes, tagozat nélküli szakmunkásképzés. 1978-szeptemberétõl
számos szakközépiskolai képzés kezdõdött. Javasolják az Oktatási Minisztériumnak
a szakképzés sajátosságainak megfelelõ oktató-nevelõmunka támogatását, a szak-
szervezeteknek az együttmûködés jobbá tételét, a Kulturális Minisztériumnak azt,
hogy ösztönözze a helyi kulturális intézmények iskolákkal történõ együttmûködé-
sét, a helyi szakmatörténeti gyûjtemények létrehozására, azok erkölcsi, anyagi tá-
mogatására.

A vájárképzés intézményei, az iskolák, otthonok, kollégiumok és gyakorlati he-
lyek a szakmunkásképzési rendszerben fontos létesítmények voltak. Többségük
olyan településen létesült, ahol azelõtt oktatási intézmény nem volt, illetve ahol a
korábbi iskolák másképpen kevésbé fejlõdhettek volna. A csak vájárképzésre léte-
sített szakmunkásképzõ iskolák kezdettõl részesei és várományosai voltak/lettek a
területi gazdasági fejlõdésnek.

A széntermelés csakúgy, mint a bányászat többi ága a gazdaságpolitika függvé-
nyeként a tervgazdaság határozatai nyomán alakult. A magyar gazdasági fejlõdés
1950-tõl az 1970-es évek közepéig gyorsuló irányzatú volt. A szénmedencékben is-
mertek lettek a belátható idejû termelési területek, több területen bányabezárások
kezdõdtek. A bányabezárások szükségszerû tervezése, tartós folyamata, a bányásza-
ti létszámgazdálkodás rendszerelvû megközelítése, a termeléssel szemben támasz-
tott változó követelmények összefüggtek a magyar gazdaság fejlõdésének belsõ té-
nyezõivel, társadalmi igény változó szerepével.

A széntermelés csak akkor kezdett az 1960-as évek közepének 31 millió ton-
na/év-es csúcsmennyiségérõl csökkenni, amikoris a gazdaságosabb energiahordo-
zók: a szénhidrogének egyrészt a szocialista országok gazdasági együttmûködésének
kialakulásával külföldrõl mindinkább beszerezhetõkké váltak, másrészt a hazai
szénhidrogén-kutatás sikerei addigra lehetõvé tették a kõolaj-termelés 1,5 millió
tonna/évre növelését.

Az idõszak a bányászati szakmákban a gépészeti, mélyfúrási, vájár szakmai is-
meretkörök fokozatos kibõvítését, ezzel együtt a szakmai képzés változását hozta.
Ebben a változási folyamatban a bányaipari képzési rendszer nem kis áldozatokkal
megfelelõen átalakult, emlékeiben õrizve korábbi tevékenységét.
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7. A VÁJÁRTANULÓ ISKOLÁK, OTTHONOK, INTÉZETEK

7.1. Vájárképzõ iskolák 

A MTH. több típusban rendelte meg új vájáriskolai létesítményeit, amelyhez ne-
ves tervezõket, építészeket hívott meg. A rohammunkával készülõ épületek a tele-
pülések reprezentatív alkotásai lettek, folyamatosan bõvültek, a vájárképzés felszá-
molása után is szerves részei maradtak az iskolahálózatnak. A helyiipari képzés új-
raindításával, a szakképzés átszervezõdésével számos helyen megszûnt illetve kon-
centrálódott a vájárképzés, ami a képzési helyek változásán követhetõ.

7.1.1. Ajka

Bercsényi Miklós Szakközép és
Szakmunkásképzõ Iskola.
Munkaerõ Tartalékok Hivatala
majd a Munkaügyi Minisztérium
301. számú vájár Iparitanuló,
majd Ipari Szakmunkásképzõ In-
tézete.

Az 1865-tõl ismert szénbányászat kis bányáinak termelését 1924-tõl az Ajkai
Kõszénbánya Rt. nagyüzemi bányászata váltotta fel. Az ajkai bányák az 1946. évi
államosítás után a Magyar Állami Szénbányászati Rt. keretében mûködõ Dunán-
túli Kerületi Bányaigazgatóság várpalotai központjához tartoztak. Az Ajkai Szén-
bányák Nemzeti Vállalat 1946-ig mûködött. A szervezeti változások nyomán
elõbb a Közép-dunántuli Tröszthöz (1952. január 1.) majd a Közép-dunántuli
Szénbánya Vállalathoz (1967) majd a Veszprémi Szénbányák (1981) irányítása alá
került.

Bár a magyar szénbányászat sok veszteséget szenvedett, Ajka területén szeren-
csére nem voltak harcok. A németek üzembénítási terve sem sikerült. Ajka-
csingervölgyben a széntermelés, ha megfogyatkozott létszámmal is, 1945. március
29-én megindult.

A bányafejlesztés egyik alapja az elsõsorban környékbõl biztosítandó munka-
erõ-utánpótlás volt. A helybõl beiskolázottak mellett az országos toborzás lehetõsé-
geit is felhasználták. 

Az elsõ vájárosztály 1949 november 1-el kezdte meg tanulmányait. Az elsõ ta-
nulókat a helybeli lakosok gyermekei közül válogatták, így elhelyezésükrõl nem
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kellett gondoskodni. A foglalkozások 3 napon elméleti, 3 nap gyakorlati munká-
val történtek. A vájáriskola elsõ tanerõi a bánya szakembereibõl és a helybeli ta-
nítók körébõl kerültek ki. Az elsõ vájártanfolyamokon jó eredményekkel végzet-
teket késõbb középiskolai végzettség nélkül a mûszaki tanárképzõbe küldték,
hogy a szaktanárhiányt mielõbb pótolni lehessen. 

Az elméleti oktatást az Ármin bánya melletti leállított kis erõmû helyiségei-
ben tartották, mostoha körülmények között. A kiserõmû késõbb is szerepet ka-
pott az oktatásban: 1970 körül az úgynevezett Gyöngyösi tanmûhelyt használták
fel néhány éven át a vasas-villamos képzés céljaira. Oktatás helye volt 1949-ben
a mára megszûnt Központi Bányamentõ Állomás épülete is. 

A gyakorlatot a padragiak a Táncsics, a Jolán-telepiek a Jolán, a csingervöl-
gyiek az Ármin vagy Kossuth aknán teljesítették. 1951-tõl tanulók is részt vettek
az ajkaiak Sztahanov munkaverseny mozgalmában. A tanulók külön foglalkozta-
tását elrendelõ határozat nyomán Felsõcsingerben létesült Tanbánya (1951.). Itt
az Ödön táró V–VI.-os telepei munkahelyein 1954-59. között tanulták az „em-
berpróbáló és formáló nehéz szakmát” szakszerû szakmai nevelõmunka keretei
között azok a fiatalok, akik itt vállalták élethivatásukat. Az ajkai Tanbányából a
Kossuth-akna fejlõdött ki. A gyakorlati foglalkozásokat Kossuth akna Gizella-tá-
rójában tartották, amíg a szénvagyon ki nem merült (1981). A Tanbánya ezzel
megszûnt.

A szabad és lehetséges munkavállalás jogával élve, az addig csak házi vagy
mezõgazdasági munkán foglalkoztatott lányok is örömmel jelentkeztek a bánya-
munkára. Rövid idõ alatt 13 lány jelentkezett és fel is vették õket. Aztán „józa-
nabb megfontolás után más szakmára irányították"õket.

Ajkán is állandó volt a vájártanuló-hiány. A létszám növelésére l949-tõl a vá-
járképzés megszûnéséig jelentõs erõfeszítések történtek. A toborzás rendszeres
volt, a toborzásra a vájáriskolások, élenjáró üzemi dolgozók, majd a munkaügyi
osztályok dolgozói mentek a mezõgazdasági vidékekre, hogy kedvet keltsenek
bányamunka sok kedvezménnyel járó vállalására. A környezõ falvak, de a távo-
labbi vidékek is szívesen vettek részt a toborzás kulturális elemekkel gazdag ren-
dezvényein. A toborzásba bekapcsolódott az énekkar, a zenekar, az ifjúsági lab-
darúgócsapat. A toborzás következményeként a jelentkezõk száma nõtt. Az elhe-
lyezési nehézségek miatt 1950-ben a második évfolyamot hét helyen helyezték el
(kiürített lakások, kocsmák vendégszobái). Ilyen körülmények között a rendsze-
res oktatás és fegyelmezés szinte lehetetlen volt és elképzelhetetlen erõfeszítése-
ket kívánt. Ezidõben terjedt el az iskola rossz híre, amit fokozatosan ellensúlyo-
zott a kitartó és szakmailag-pedagógiailag megalapozott nevelõmunka.

A MTH Ajkán is mindenekelõtt megfelelõ épületekrõl és a gyakorlati a kép-
zés feltételei megteremtésére törekedett. Az új vájáriskolát lankás, erdõs terület-
re tervezték, ahol a látványos vájáriskola-komplexum építése gyorsan történt. Az
1951. évi bányásznapra felavatták a diákotthont, amit Ságvári Endrérõl neveztek
el (1953-ig ezt a nevet viselte). 1969. szeptember 1-én a diákotthon Kollégiumi
címet kapott. Az avatáson részt vett Kiss Károly, a MTH akkori elnöke. Az isko-
laépületet 1952.-ben adták át, iskola a MTH 301. számú Iparitanuló Iskola nevet
kapta. Az épületek környékének rendezése 1953-tól kezdõdött.
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Az iskola 1953-ban bensõséges ünnepségen vette fel a Bercsényi Miklós nevet.

A több évig tartó munka során parkosított terület, utak, sportpályák, szabadtéri
színpad készült, amely sok éven át adott helyet a Központi Bányásznapi rendezvé-
nyeknek. 

Az ajkai bányaüzem és a vájáriskola együttes erõfeszítései, országos toborzása
sem tudta biztosítani a folyamatos utánpótlást, legyõzni a bányamunkától való ide-
genkedést. A Balatonalmádi Nevelõotthon egyik forrása volt a vájárképzésnek. A
csökkenõ létszám a vájárképzés megszûnéséhez vezetett (1972-1973). A rendkívül
erõteljes toborzásnak köszönhetõen a vájártanulóképzés 1974/75-ben kilenc tanuló-
val újraindult. 1990/91-ben mindössze hét fõt iskoláztak be, õk voltak az utolsók,
akik vájárként végeztek és 1984-ban kapták kézhez vájárképesítõ okleveleiket.

Az 1961/62-évtõl a korábbi szakmastruktúra gyorsuló ütemben alakult át. 1962-
ben kezdõdött a vasasok kiegészítõ képzése, amelyben a lakatos és villanyszerelõ ta-
nulók vájárképzést is kaptak. 1972-tõl szinte megszûnt a vájárképzés, helyette a va-
sas szakmák különösen a bánya-elektrolakatos szakma bõvülése történt meg, ame-
lyet átmenetileg a bauxit- és ásványbányászat igényei alapoztak meg. Az intézet kép-
zési struktúrája átalakult, az ács, bánya-elektrolakatos, bõrdíszmûves, festõ. mázo-
ló, vasbetonszerelõ, vegyész, vegyianyaggyártó, villanyszerelõ, az IPOSZ képzés és
más foglalkozási ágak népesítik be a hajdani vájárképzõ intézetet.

Az ajkai vájárképzés egykori részvevõi közül többen szívesen emlékeztek vissza
a küzdelmes évekre. A vájáriskola hajdani vezetõje, oktatója és végzettjei szakmai
elhivatottságát, felelõs bányászérzetét tükrözõ jellemzõ visszaemlékezések, minden
bizonnyal másokban is megfogalmazódnak. Ezekbõl idézünk néhányat:

Bábics Gábor nyugdíjas bányász leírásában összegzi, hogy legtöbben az 1954/55-
ös tanévben tanultak (386 tanuló), majd folyamatos a csökkenés 1984-ig. Az iskolai
vájárképzés ezzel befejezõdött. „Ennek alapvetõ, objektív oka a szén ipari, gazdasá-
gi szerepének az 1970-es évektõl való csökkenése, szubjektív okát a jelenkori köz-
ponti vezetés részérõl a nemzeti szénvagyon tönkretétele és a szénbányászat felszá-
molása.

Jáhny József igazgató a jelentkezettek hiányos mûveltségét idézte fel. Elmondta,
hogy az iskola a helyi pártvezetés döntése alapján, politikai alapon kellett, hogy mû-
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ködjön, a munkásosztály érdekében. Ez és a fiatalok kulturáltsága messze az átlag
alatt volt. Annak ellenére, hogy szavakban a község támogatta az iskolát, a falutól
ténylegesen nem kapott támogatást, az intézet maga teremtette meg közösségét,
példát nyújtva a szocialista szervezõdés sajátos vonásaira. Rendezvényeik, kultúr-
munkájuk mindig fénypontja volt a községnek. Rendszeresen részt vettek a külön-
bözõ társadalmi-politikai rendezvényeken, a Terv- és Békekölcsönjegyzésben, a fa-
lujárásokban, szerzõdés alapján hosszú évekig dolgoztak a balatonedericsi MGTSZ
szüretein.

Kulics János a vasasképzésrõl irt sorokat. Bemutatva a tanmûhelyeket, a halim-
bai új mûhelyberuházást ismerteti. Itt bánya-elektrolakatos tanulók készültek fel-
adataikra, majd, amikor az üzem felszámolta a tanmûhelyt, a tanulók Jókai Bányá-
ra kerültek. Ajkán 1972/73-ban négy mûhelybõl tanmûhelybázist alakítottak ki,
amelyek már más oktatott szakmák felkészítését is szolgálták.

Pölczmann István okleveles bányamérnök az ajkai vájáriskolából indult bányá-
szati útjára. Csékuton nõtt fel, önszántából jelentkezett a szakmára és 1959 szep-
tember 1-én iratkozott be. Felsorolva barátait, a pécsi Cséti Ottó technikumi gyö-
nyörû éveire emlékezik. A technikum után a NME Bányamérnöki Kara majd a bá-
nyaüzemek különbözõ vezetõi beosztásai következtek.

Keserûséggel írja le, hogy részt kellett vennie az 1987-es iparpolitikai elvek alap-
ján történõ szerkezetváltásban. „Nekem, aki a széntermelésért élt, halt, annak in-
verzét kellett végrehajtani. Legszívesebben, ha tehetném, kitörölném ezen idõszak
emlékét emlékezetembõl. Õszinte köszönet és hála mindazoknak, tanáraimnak, ne-
velõimnek, oktatómnak és persze szüleimnek, akik hozzásegítettek ahhoz, hogy a
Bercsényi Miklós Vájártanuló Intézetben szakmát, emberséget, becsületet tanul-
hassak. Kívánom, hogy az intézet még sokáig éljen, tanítson, és kimûvelt emberfõ-
ket adjon a magyar hazának”.

Az ajkai vájáriskola, a szakmastruktúra váltás küzdelmes korszakát szakmai-pe-
dagógiai felelõsséggel és tudatossággal élte és éli meg. Ebben múltja megfelelõ alap,
hiszen mint az ország vájárképzõ otthonai legkiválóbbjaként, 1955-ben átvehette a
MTH Vörös Vándorzászlóját majd évek multán, 1972-ben a KISZ KB Vándorzász-
lóját. 1995-ben nyitották fel az alapfalba épített, 1970-ben elhelyezett vaskazettát,
amely diákok, tanárok írásait tartalmazta az utókor számára. A tanulságos írások az
akkori bányász lendületet, hivatásérzetet, a bányászat jövõjébe vetett hitet tükrözik.

Igazgatói: Tatai János (1949-1950), Lévai Ferenc (1950-1953), Jáhny József
(1953-1957), Leitold Mihály (1957-1961), Finta Elemér (1961-1967), Lukács István
(1967-1977), Hartmann István (1977-1990), Szigeti Károly (1990-).

Az Ajkán végzettek számának alakulását mutatják a táblázatok a következõ
oldalakon.
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7.1.2. Dorog – Péliföld – Pilisvörösvár – Esztergom

317. sz. Ipari Szakmunkásképzõ Intézet és Gépgyártástechnológiai Szakközépisko-
la, Esztergom

A Dorog környéki szénbányászat története is az emberi erõfeszítések, a termé-
szettel küzdõ ember és technika története. A Komárom-Esztergom megyék terüle-
tén fekvõ dorogi szénmedence kb. százharminc km2 nagyságú területén 1781 és
1890 között kisüzemi bányászat folyt. A területen 1898-ban megjelenõ Magyar álta-
lános Kõszénbánya Rt. és az Esztergom-Szászvári Kõszénbánya Rt. (1925-tõl Salgó-
tarjáni Kõszénbánya Rt.) felosztotta a szénterületet, tartós vetélkedésük elõmozdí-
totta a bányák és környezete területi, technikai, mûszaki gazdasági fejlõdését. 1946-
1981 között a szocialista korszak állami bányászata különbözõ szervezeti formák-
ban, jelentõs technológiai fejlesztéssel, szakképzett munkásságot is létrehozva, a te-
rületen számos települést fejlesztve, létrehozva végzett elismerésreméltó munkát.

A dorogi medence elsõ szénkutatási engedélyét 1781. január 27-én adták ki
Rückhuss Antal részére. A következõ évszázadokban tulajdonosok sokasága nyitott
különbözõ teljesítményû bányákat, létrehozva a bányatelepek sorát. A bányamun-
kásságot sokfelõl, a Monarchia egész területérõl érkezettekbõl alakították ki. A bá-
nyák szezonális termelése miatt sokáig kettõs foglalkozásúak, földmûvesek, iparo-
sok meg bányászok. 1896-tól a Magyar Általános Kõszénbánya Rt. bányáival, lakó-
telepeivel, segédüzemekkel, a kereskedelmi és gyártó üzemekkel egyre szervezet-
tebbé teszi a bányászatot. Az 1935. évre a medence eléri az évi egy millió tonna
széntermelést.

A nehéz földtani viszonyok, a bányaveszélyek elleni védekezés a munkásszakér-
telem növelését kívánták. E területen is megtörtént a harmincas években a bánya-
telepek egyes elemi iskoláiban a bánya-elõismereti oktatás, majd 1936-tól a vájár-
képzés. A szakszervezetek számos beadványa sürgeti a bányamunkásság kulturális
felemelkedésének és helyzetének rendezését, a szakoktatás kiterjesztését, amit a sú-
lyos dorogi bányabalesetek is erõsítettek.

Az államosított bányászat (1946. január 1.) irányítására 1946. május 25-én jött
létre a Magyar Állami Szénbányák. A pilisi bányák egyesülnek és Pilisi Körzetfõ-
nökség alakul, amely a Dorogi Kerületi Igazgatósághoz tartozik. Pilisi külön Kör-
zetfõnökséggel létrejön a Dorogi Szénbányák Állami Vállalat (1948. november 1.)
1950. augusztus 1.-el jönnek létre a Szénbányászati Nemzeti Vállalatok (1954. júli-
us 1-ig). 1952. január 1. és 1967. július 1. között megalakulnak a szénbányászati
trösztök, a Pilisi Nemzeti Szénbánya Vállalat a Dorogi Szénbányászati Tröszthöz
tartozik. 1954. július 1-vel megszûnik az üzemek Nemzeti Vállalat jellege. Pilis, mint
bányaüzem a Dorogi Szénbányászati Tröszthöz tartozik. 1957. április 1. megalakul
az önálló a Pilisi Szénbánya Vállalat (1963. júliusig), majd 1967. július 1-vel létrejön
az Egyesült Magyar Szénbányák szervezete, megszûnik a vállalatok tröszti jellege.

A szervezeti változások jelzik a terület, meg a szénbányászati rendszerének fo-
kozatos átalakulását, amelyet minden medencében az üzemek összevonása, a kime-
rült területek felhagyása jelent. A dorogi szénmedence termeléscsökkenése 1965-
tõl kezdõdött és folyamatosan, 1967-tõl felgyorsulva folytatódott. A medence ter-
melésének lehetséges fenntartására született tervek és az új bányanyitások sem hoz-
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tak tartós eredményt. A szakmai figyelmeztetés, hogy „elmúlt már az idõ, amikor
egy ország energiamérlegének korszerûségét a széntermelés minél alacsonyabb ré-
szesedésével lehetett jellemezni” – valós érvként, de nem az uralkodó gazdasági el-
képzeléseknek megfelelõ idõben történt. „1985 az a végsõ határidõ, amikor még -
terveink szerint - biztosítható a medence bányászatának fontossága, azután?...” – ír-
ta egy szakvélemény. 

A dorogi szénmedencében a termelés a Lencsehegyi Szénbánya bezárásával fe-
jezõdött be. A Dorogi Szénbányák felszámolása a Komárom-Esztergom Megyei Bí-
róság 2002. évi határozatával 2003. január 6-án emelkedett jogerõre. A több mint
kétszáz éves dorogi szénbányászat ezzel megszûnt. Dorogon a bánya termelésének
és létszámának csökkentésével párhuzamosan új üzemek létesültek, amelyekben a
szakképzettek többsége elhelyezkedhetett.

A dorogi medence fejlesztésének terve, a nagy szénigény kielégítése nyomasztó
létszámhiánnyal párosult. Ezt a vállalat folyamatos toborzással és a különbözõ ked-
vezmények biztosításával igyekezett megoldani.

A Dorogi Szénbányák Vállalat Dorogon és Tokodon 1948-ban egy-egy osztály-
lyal kezdte meg a vájárképzést, amit 1949-ben a vájáriskola alapítása követett. Az
elsõ vájárképzést is nyitó tanévet 1949 szeptemberében Dorogon köszöntötték. 

1949. szeptember 30-án, Dorogon ünnepélyes tanévnyitóval indult útjára az or-
szágos, immár iskolarendszerû vájárképzés. Az ünnepségen Zgyerka János, a Bá-
nyászszakszervezet fõtitkára méltatta az eseményt. Összehasonlítást tett a saját és
munkatársai gyermekkoráról, és a népi demokrácia adta lehetõségekrõl a bányász-
fiatalok számára. Célul jelölte meg. hogy az ötéves terv indításáig ezer vájártanuló
töltse meg az iskolákat.

A vájáriskolák elsõ évének eredményeirõl a Bányamunkás is beszámolt. A be-
számoló tizenhárom vájáriskolát említ. Legjobb eredmények a nagymányoki vájár-
iskolában születtek, a legnagyobb létszámú vájáriskola a Dorog-Tokodi. A dorogi és
tokodi vájártanuló iskola 1949. október 15-én kezdte meg munkáját. Tokodon 28,
Dorogon ötven tanuló kezdte meg tanulmányait. A dorogi képzés változó helyeken
majd átmenetileg a Schmidt-villába költözött majd újra Tokodra települt. A két vá-
jártanuló iskola 1953-ban egyesült és munkáját mostoha körülmények között, Toko-
daltárón, a 315. sz. Kara József vájártanuló intézetben folytatta. A földalatti gyakor-
lati képzés Vajaskuton, Szarkáson majd Mogyorósbányán, a Tanbányán történt. A
mogyorósi bányászat 1812-ben kezdõdött, amikor a Tanulmányi Alaptól Weis-
senberger és társai bérbe veszik a terület szénjogát. Az idõk folyamán változatosan
alakuló termelés 1946-tól új lendületet kapott. A nehéz földtani körülmények kö-
zött mûvelt bánya területén 1949-1952 között épült VI.- os lejtaknában, 1954-ben
létesült Tanbánya. 

Az 1971-1972. tanévtõl a vájárképzést az esztergomi, 317. sz. Szakmunkástanu-
ló Intézethez vette át, a Péliföld-Szentkereszti iskola mint külön intézet mûködött,
Bogsch Imréné igazgatása alatt. A 

Rövid ideig, 1956. és 1957. között a tokodi fiókiskola a  pilisvörösvári 206. sz.
Vájár Iparitanuló Iskola irányítása alá került. 1957-tõl Annavölgyön folyt az okta-
tás, 1980-ban  Péliföldrõl Annavölgyre települt az intézet, ahol a nehezen kezelhe-
tõ, szociális hátránnyal, változatos elõképzettséggel, rendelkezõ tanulókkal történõ
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foglalkozás komoly szakmai-nevelési feladatot jelentett. A tantestület folyamatosan
nõtt fel a feladatokhoz és teremtett megfelelõ elõképzettségû fiatalokat, készítette
fel õket a szakmai képesítés elnyerésére. A felszereltség is fokozatosan bõvült, az el-
helyezés kulturáltsága hasonlóan alakult. A vájároktatás irányítását ez évben vette
át Holl József, aki átszervezte és céltudatos munkával rövidesen új pályára állította
a képzést. Ennek egyik eredménye volt a sikeres országos vájár-szakmunkástanuló-
verseny Mogyorósbányán. A megrendezéshez az intézet és a Dorogi Szénbányák a
Munkaügyi Minisztériummal közösen vállalt feladatait jól teljesítette. A Szakma Ki-
váló Tanulója országos versenyen vájár szakmában egyénileg elsõ lett Tarján Fe-
renc, a második helyezett a péliföldi vájártanuló csapat: Ábrahám Béla, Kele Tibor
és Tarján Ferenc.

A dorogi szénbányászat folyamatos felszámolása nyomán a mogyorósi termelés
is megszûnt, ezért 1987-ben megtörtént a vájártanulók beköltöztetése Annavölgyrõl
az esztergomi kollégiumba, amely nem kis feszültséget okozott a tantestületben és
a tanulóközösségben. Az átköltözéshez a Dorogi Szénbányák sokoldalú segitséget
nyújtott, többek között a felszerelés- és teremhiányon részben konténer-tantermek-
kel részben oktatási felszerelésekkel segített. 

A vájárjelentkezések ezidõre szinte megszûntek. A vájártanuló létszámot a ked-
vezményekkel és átirányítással tudták csak megoldani. A „tiszta” vájárosztályok he-
lyett a vájártanulók más szakmára készülök között, vegyes osztályokban kapták meg
az elméleti oktatást. 

Az esztergomi szakképzés változatos utat járt be. Az 1884. évi Ipartörvény nyo-
mán Esztergomban a Duna utcai elemi fiúiskolában nyílt meg az elsõ iparostanonc-
iskola 149 tanulóval. 1913-ban leány iparostanonc iskola nyílt, a szakmai képzés kis-
ipari jellegét csak 1949-tõl váltotta fel a nagyipari jellegû képzés.

Az esztergomi iparitanulóképzés 1950-ben MTH 99. sz. Iparitanulóintézeteként
kezdte munkáját, 1951-1952. között az MTH 208 sz. Iparitanulóintézet nevet viseli. Az
1952-1953: tanévtõl az iskola elõbb a MTH 317. majd a MüM 317. sz. Ipari Szakmun-
kásképzõ Intézete.  Ebben a tanévben, tizenhárom szakmában 446 tanulót oktattak. A
zsúfoltság enyhítésére 1953-ban három új tanterem létesült. A tanulók 20–30 km-es
körzetbe jártak különbözõ gyakorlati helyekre. 1957-ben új épületet vettek igénybe a
Kisduna-parton, ahol a szakközépiskolai képzés is helyet kapott. Az új képzési formák
bevezetésével a zsufoltság nõtt, a több helyt folyó oktatás szervezése nehezen volt meg-
oldható. 1967-ben tervek készültek új iskola építésére, a munkálatok 1968-ban kezdõd-
tek. 1972-benadták át az új iskolaépületet, ezt 1974-ben a kétszáz fõs kollégium átadá-
sa követte. Az iskola folyamatosan szervezte és növelte tantestületét, az intézetbõl szá-
mos megalapozott szakmai kritika, fejlesztési elképzelés került a felsõbb szervekhez.
Mint a város egyik legnagyobb intézménye, mindig részt vállalt a városi feladatokban,
való közremûködésben, rendszeresen elnyerte a Pro Urbe kitüntetést. Tanulói a szak-
mai és kulturális versenyeken sok és kiemelkedõ eredményt értek el. Az iskola az 1978-
1979-es tanévben gépgyártástechnológiai szakközépiskolai osztályokkal bõvült, az is-
kola neve ezidõtõl: 317. sz. ipari Szakmunkásképzõ Intézet és Gépgyártástechnológiai
Szakközépiskola. Az iskola fennállása 100. évében, 1984-1985-ben, huszonhat szakmá-
ban 1414 tanulót kilencvenkilenc pedagógus oktatott, 1986-1987-ben 1475 tanuló,
1988-ban 1489, 1989-ben 1577, ma 1200 tanulója van az intézetnek.
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Péliföldön vájártanulók elméleti képzése l982-ben szûnt meg, és Esztergom köz-
ponttal folytatódott 1992-ig. Az 1949-1993 közötti években az iskolában 1600 tanu-
ló kapott vájárképesítést. 

Igazgatók: Galba János, Bogsch Imréné, Balázs Tibor, Sinkó Gyula, Pathó
Zsolt. A vájárképzéssel vezetõi szinten Agárdi István, Beszteri János majd a legtöbb
eredményt hozó utolsó idõszakban Holl József mûszaki tanár foglalkozott.

Pilisvörösvár

Muttnyánszky Ádám Szakképzõ Iskola, MTH 206. sz. Sztahanov Vájáripari
Tanintézet, MüM 206. sz. Ipari Tanulóintézet, Pilisvörösvár

1945 után a szénigény a pilisi bányászat újraélesztését is szükségessé tette. A bá-
nyászlétszám utánpótlására az Iparügyi Minisztérium a Pilisi Szénbánya és a közsé-
gi tanács VB-vel vájártanuló intézetet alapított. A szénbánya négy dolgozóját jelöl-
te ki oktatói tanfolyamra, illetve a MTH tanárképzõ fõiskolájára, akik 1950-tõl a
MTH állományában kezdték,illetve folytatták oktató-nevelõmunkájukat. Az iskola
elsõ épülete Pilisvörösvár déli részén, a régi bányató feletti dombon emelkedõ egy-
kori munkásszálló, késõbb altiszti kaszinó lett. Az épületben a két tanterem, a négy
hálóhelyiség és más helységek alapot adtak az elméleti képzés, és a kollégiumi élet
megkezdésére. A mostoha körülmények gyorsan változtak, a zsúfoltság ugyan csak
igen lassan csökkent, de nõtt a felszereltség. A tantestület is szervezett munkát tu-
dott folytatni. A vájáriskola a község egyik aktív társadalmi forrása volt. A testület
és a tanulók részvétele a helyi és országos bányász megemlékezéseken, megmoz-
dulásokon, társadalmi rendezvényeken szinte állandó volt.

A gyakorlati foglalkozásokat a Pilisi Szénbánya pilisszentiváni bányájában tar-
tották, az iskola oktatói felügyelete illetve a vállalati felelõsök együttmûködésében.

Az országos toborzás és a Budapest közelség a tanulólétszám gyors emelke-
dését hozta. A pilisi bányák termelésének fokozatos csökkenése a tanulólétszám-
ra is kihatott: az 1956/1957. évtõl megszûnt az iskola vájártanuló jellege és meg-
kezdõdött a gazdasági és szakmai struktúraváltásból következõ iskolai szakma-
struktúra váltás is. A pilisvörösvári intézetben az utolsó vájárképesítéseket 1966-
ban adták át.

Az iskola a MTH idején a 206. sz. Sztahanov Vájáripari Tanintézet nevet visel-
te. A MüM irányítása alatt a 209. sz. Ipari Tanuló Intézet majd 1993-ban vette fel a
Muttynyánszky Ádám Szakképzõ Iskola nevét. A hagyományõrzés szellemében
2001-ben alapították a Muttnyánszky Ádám Szakképzési Alapítványt.

Az iskola tantestülete rugalmasságát, szakmai-pedagógiai felkészültségét
tanusitja, hogy a folyamatos átállást szinvonalasan volt képes megvalósitani, tanulói
az országos és helyi szakmai versenyeken, kulturális eseményeken jól megállták he-
lyüket. A tantestület folyamatosan bõvült egyben megteremtette azt a lehetõséget,
hogy az iskolában a középiskolai képesítést is elnyerhessék azok, akik továbbtanu-
lásra vállalkoznak. A testület képzési rugalmasságát és a vezetés elkötelezettségét
bizonyítja, hogy Budapest közelsége ellenére, változatos szakmakínálattal, igényes
munkával, helyi támogatottsággal folyamatosan fenntartja a helyi szakmai igények
ellátásának lehetõségét és nyitott a további változásokra. 
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Az iskola és tanmûhelyi háttere 1970-es évektõl fokozatosan átépült, korszerû-
södött. A kollégium szakmai-pedagógiai munkáját számos elismerés kísérte. 1981
április 4-én a KISZ KB dicsérõ oklevelét nyerték el.

Igazgatók: Jakab Gyula (1951-1956), Nagy Mihály (1956-1967), Végh Antal
(1967-1979), German Ottó (1979-1990), Szakács Balázsné (1990-1992), Hargita Pé-
ter (1992-2000), Balázs László (2000-).

7.1.3. A mecseki vájártanulóképzés

A Mecsek hegység hazánk legváltozatosabb, földtani vonatkozásban legbonyo-
lultabb tájegysége. Felépítésében valamennyi földtani idõszak kõzetei képviselve
vannak. A kõszéntelepes rétegösszlet kora alsó jura (hettangini-alsó szinemuri eme-
let), liász feketekõszén. Vastagsága Pécs környékén eléri a 900 métert, Észak felé
haladva fokozatosan elvékonyul, Szászvár környékén alig több kétszáz méternél.

A meredek dõlésû telepek, a víz kivételével valamennyi bányaveszély (a sújtó-
lég-, szénporrobbanás- és gázkitörésveszély, porveszély) jelenléte, a kõzetnyomás a
nehéz körülményeihez igazodó, különleges bányászati módszereket kívánt. A me-
cseki feketekõszén-telepek rendszeres mûvelése 1782-tõl számított. A területen Eu-
rópa legveszélyesebb bányászata létezett. Az 1950-es évektõl a liászbányászat ne-
hézségei miatt a mecseki bányászok bérét a 10%-os liászpótlék egészítette ki.

A pécsvidéki bányászat kisüzemi jellegét 1852-tõl uralkodóan a Duna Gõzhajó-
zási Társaság Rt. nagyüzemi bányászata váltotta fel. A Mecsek északi részén a kis-
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üzemi bányászkodást (1812-1906) a Dunántúli Kõszénbánya Rt. majd a nagyüzemi
kincstári bányászat, a m. kir. Komlói Kõszénbányák váltotta fel (1909). Az Észak-
mecseki bányaterületeket a Salgótarjáni Kõszénbánya Rt. és az Esztergom-
Szászvári Kõszénbánya Rt. vonta mûvelésbe.

A mecseki bányászatban kezdettõl betelepítéssel, toborzással teremtették meg a
bányamunkás-állományt. A Monarchia idején majd egész Európából érkeztek mun-
kások a DGT pécskörnyéki és a Mecsek más bányáiba. A felügyeletet is sokáig az
idetelepült külföldi származásúak adták. A Mecsek bányái az 1946. június 26-i álla-
mosítással kerültek állami kézbe és több változás után kapcsolták azokat a Komlói
Szénbányászati Tröszthöz. 

A pécskörnyéki bányászat nagyvállalata, a DGT mint német tulajdon, hadi-
zsákmányként 1945-ben került szovjet tulajdonba. A DGT birtokán megalakult
Magyar Szovjet Hajózási Rt. a pécsi bányákat 1952. szeptember 30-án adta át a ma-
gyar államnak. 1952. október 1-el megalakult a Pécsi Szénbányák Vállalat. Idõvel
a mecseki bányavállalatokat összevonták, a terület 1963-tól került egységes irányí-
tás alá. 

A mecseki feketekõszén többoldalú hasznosítására, mint a megcsonkított ország
egyetlen feketekõszenére már a trianoni békeszerzõdés után készültek tervek. A ve-
gyi felhasználás mellett 1935-tõl egy új vasmû terveiben szerepelt Komló, mint a
vasgyártáshoz szükséges kokszolható feketekõszén bányája. 1947-ben, a Három
Éves Terv megindításának komlói bejelentésekor megismételték a kokszolható fe-
ketekõszenet termelõ bánya fontosságát, a komlói fejlesztés megkezdését és a Moh-
ácsi Vasmû építését.

A mecseki szénbányászat területén rövid idõszakoktól eltekintve állandó lét-
számhiány volt. A törzsbányászságból 1946 és 1953 között távoztak a legtöbben,
1958-ban egy kisebb visszaáramlás történt, de közülük kevesen tértek vissza föld-
alatti munkájukhoz.

A mecseki, kezdetben lényegében a külön medencékre értelmezett fejlesztési
tervek alapján 1949-ben az iskolákban képzendõ üzemi bányászutánpótlást két he-
lyen, Komlón és Szászvárott (utóbb Nagymányokon) szervezték meg.

Pécsett állami vájárképzés nem kezdõdött. A MESZHART Rt. nem foglalkozott
a tanulóképzéssel, mert a pécsi szovjet bányaigazgatók feladatukat átmenetinek te-
kintették. A vállalathoz jelentkezõket Komlóra és Nagymányokra irányították. A ko-
rábbi gyakorlatnak megfelelõen a munkásokat a felnõttekbõl kívánta biztosítani. A
vájártanulóképzésre csak a Pécsi Szénbányák Vállalat megalakulása után került sor.

Komlón a kiemelt fejlesztés, az északi bányavidéken pedig a Magyar Állami
Szénbányászati Rt. bányavállalatai (Nagymányok) igényeire szabták meg a terveket.
Komlón 1949-ben két osztállyal szervezõdött az iparitanuló-képzés, (általános és
szakirányú, vájár, vasas osztályokban), Nagymányokon is segédvájár iskola létesült.  

7.1.3.1 A pécsi vájártanulóképzés.

A pécsi lakosság a bányászatot, a DGT jelenlétét tudomásul vette. Mint szénnel,
fával, építõanyaggal kereskedõ vállalat régtõl ismert volt. A Mohács-Pécsi Vasút, a
kokszgyártás és a „Villanytelep” mellett a Bányakapitányság jelentette azt az is-
mertségi kört, amit a polgári Pécs a bányákról egyáltalán tudott. Tisztviselõi a pécsi
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társasági élet különbözõ szintjein számon tartottak voltak. A munkásságról keve-
sebb ismerettel rendelkezett. Róluk a sztrájkmozgalmakból majd a német tulajdo-
nú bányák népi német mozgalmának egyes jeleibõl tudott. Egyes kulturális esemé-
nyeik, a Borbála-nap, a bányatelepi búcsúk, a zenekar fellépései közelebb hozták a
bányászokat a városhoz. A bányavidékek, mint külsõ kerületek léteztek, számos fi-
atal a DGT évtizedes zártságát felváltó korszaka után Pécsett kezdte iskoláit.

A széntermelés növelése a pécsvidéki bányászatban is kulcskérdés volt, az újjá-
építésért, és kezdetben a szén, mint csereáru szerepéért. A pécsi bányászok lelkesen
készültek az új feladatokra, többek között bányaiskolát követelve Pécsszabolcsra is.

Vájártanoncokra a MESZHART nem tartott igény. Mint a szovjet igazgatója közöl-
te, „a pécsi üzemek bányász munkásigényeit a MESZHART bányákban a környék-
rõl jelentkezõkbõl elégítjük ki”. A betanulási idõ alkalmas a tanonc szakismeret-
ének növelésére. A vájárvizsgák a MESZHART bányaüzemeiben a korábbi gyakor-
lat szerint történtek, a bánya folyamatos toborzást folytatott.

Az országos bányamunkára toborzás Baranya megyét is érintette. A városi ta-
nács és a megye munkaügyi osztályai folyamatosan közöltek bányamunkára lelkesí-
tõ felhívásokat. A hivatalok az országos felhívás értelmében a fiatalok számára is
meghirdették a vájárképzést. A városi és megyei hivatalok bizonytalanok voltak a
tanoncképzéssel kapcsolatos felelõsségük tekintetében. Mint a Tankerületi Fõigaz-
gatóság 1949-ben jelentette, „a pécsi iskolákban eddig nem történt hatásos intézke-
dés a tanoncképzéssel kapcsolatban, mert ezt várhatóan késõbb szabályozzák.” Ar-
ra a felhívásra, hogy bányákba fiatalokat iskolázzanak be, a városi hivatal válasza a
szakszervezet kérdésére az volt, hogy „városunkban korábban ilyen iskolai oktatás
nem volt. A bányatelepi elemi iskolákban korábban bánya-elõkészítõ tanfolyamokat
tartottak, ezek folytatásáról nincs tudomásunk. Az iparostanonc iskolában ilyen
foglalkozásra nem készítenek fel növendékeket” ezért az ilyen tanítás elõkészítését
körültekintõen kell megoldani. Tanítási anyag és képzett szaktanítók hiányában a
bányászképzést nem tartjuk lehetségesnek. 

Mint a munkásosztály utánpótlása, az összevont kisvállalatok, üzemek már, mint
állami vállalatok maguk is kezdeményezték a fiatalok toborzását. A röplapos hirde-
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tések mellett a felhívásokat a pécsi kerületi, elsõsorban kommunista, szociáldemok-
rata ifjúsági szövetségekben terjesztették. A bányász-szakmára jelentkezõket a
munkaügyi hivatalba fogadták, ahol elbeszélgetés és orvosi vizsgálat után döntöttek
arról, javasolják e a bányamunkát. A veszélyes és nehéz pécsi munkafeltételek nem
voltak vonzóak a pécsi fiatalok között. 1949. júliusa. (az elsõ meghirdetés nyomán)
és 1949. õsze között Pécs városában 114 fiatal jelentkezett bányamunkára. A leá-
nyokat (19 fõ) eleve elutasították, harmincheten visszaléptek, illetve nem jelentek
meg a beszélgetésen. Nem volt alkalmas 12 fiú, a negyvenhat alkalmasnak ítélt je-
lentkezõt az egyetlen, Rét utcai tanonciskolába küldték.

Az iskola megbízott igazgatója az 1949-es õszi beiskolázással kapcsolatban kije-
lentette, hogy ilyen oktatásra nincs felkészülve, sem tanítók sem tananyagok nincse-
nek. Az eddigi tanoncigényeket a bejelentett állami vállatok és kisiparosok igénye-
inek megfelelõen kívánja kielégíteni. A MESZHART-tól ilyen igény nem érkezett,
ezért javasolják a fiatal lelkes jelentkezõk átirányítását a hírek szerint Komlón léte-
sítendõ vájártanulóiskolába. Ehhez a Párt és a szakszervezetek segítségét ígérte.

A jelentkezõkkel való törõdés nem volt kifejezetten gondoskodó. Az iparág
megítélése, az iskola szembesülése az ismeretlen képzési formával, annak távlatai-
val, az oktatandó ismeretek és gyakorlat kérdései mind nehezen megoldható, bi-
zonytalan feladatot jelentettek. A pécsi Tankerületi Fõigazgatóság tanulmányi
ügyekkel csak 1950 szeptemberéig foglalkozott, szeptemberi iktatása már félbesza-
kadt- onnan a megalakult Tanácsok illetékes osztályai foglalkoztak a képzéssel.

Az újjáépítés és a széncsata megmozgatta Pécs és Baranya fiatalságát. A kerüle-
ti ifjúmunkás szervezetekbõl sokan jelentkeztek bányamunkára, közülük ketten vet-
tek részt a Tatabányán a „széncsatában”.
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7.1.3.2 A MüM 508-as Intézet Pécs

Simonyi Károly Szakközépiskola és
Szakiskola, 508. számú Kertvárosi
Szakképzõ Iskola, MTH, majd  MüM.
508. számú Ipari Szakmunkásképzõ Is-
kola.

A pécsi vájártanulóképzés két idõhatárban szemlélhetõ. 1946-tól a bányászszak-
szervezet sürgette a vájárképzést. Az üzemi vájáriskolát a MESZHART nem igé-
nyelte, a vállalat magyar kézbe adásával (1953) az állami vájárképzés Pécsett is is-
kolát létesített.

A korábban jelentkezettek néhány fõs csoportja már végzett Komlón, új jelent-
kezõkre volt szükség. Kiterjedt toborzással 1953 szeptemberére negyven fiatal érke-
zett, számuk késõbb 113 fõre nõtt, ebbõl kettõ pécsi volt. Elhelyezésüket
Pécsbányatelepen, András-aknán oldották meg.

Az iskola elsõ tanéve 1953 november 15-én kezdõdött. A négy osztályban 93 ta-
nuló kezdte meg az elsõ évet, igen gyenge alapképzettséggel. A tanulók 12 megyé-
bõl, ötvenkét településrõl érkeztek. A legtöbb tanulót Pest- és Baranya megyébõl is-
kolázták be, de az országos beiskolázásnak megfelelõen mindenünnen ékeztek ta-
nulók. A Bács, Békés, Csongrád, Fejér, Komárom és Pest megyei tanulók mellett
néhány baranyai, és más Dél-Dunántulról érkezett tanuló is akadt. Az 1954 szep-
temberében tartott vájár szakmunkásvizsgán a kilencvenhárom tanulóból 51-en sze-
reztek vájárképesítést, negyvenketten morzsolódtak le.

A pécsi bányák viszonyaira tekintettel a tanulók az egy éves „Ferdedõlésû vájár”
FZO képzésben kapták kiképzésüket. A külszini bányagyakorlatot András-akna
mellett, a földalatti gyakorlatot András-akna és Széchenyi akna egyes munkahelye-
in, késõbb a pécsbányatelepi Tanbányán végezték. A Tanbánya sok gépkísérlet, újí-
tás, mûveléstechnikai megoldás színtere volt.

1956 novemberében és decemberében nem volt tanítás. A tantestület felbom-
lott, a tanulók zöme szétszéledt. 1957 elejétõl a kiesett idõszakot a tananyag át-
ütemezésével igyekeztek pótolni. Erõteljes toborzással a vájártanuló-létszám-
egyideig növekedett. Az 1961/62. évben a vájárképzés mellett a bánya-elektro-
lakatos szakma oktatása is megkezdõdött. 1963-ban az intézetnek 343 tanulója
volt, az elsõ évfolyamban 30, a másodikban 28 fõ bánya-elektrolakatos tanulót ké-
peztek. A gyakorlatot 34 szakoktató vezette. Ebben az évben vette fel az iskola
Péch Antal nevét.

A baranyai szakmunkásigény növekedésével a szakmai képzés bõvítése kezdõ-
dött meg, ehhez a korábbi csak vájárképzést folytató intézet bõvítésére volt szükség.
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A tanítási feltételek és a kollégiumi elhelyezés jobbítására a Honvédség átadta a
volt tüzérlaktanyát, ahol nagyarányú
átalakítások történtek. Az 1962. no-
vemberétõl megkezdett beköltözés a
Szigeti út 35-be 1965. augusztusára
fejezõdött be. A szakmai profilváltás
során az 500.-as intézettõl tanerõk és
szakmák átvétele történt. Konyha,
étterem, sportudvar, gyülekezõ tér,
általános rádiós behangositás és stú-
dió, klubhelységek épültek. A szak-
kabinetek sora készült gazdag szem-
éltetõ anyaggal.

Az iskola központja András-ak-
nán maradt. Hasonlóan Pécsbányán maradt a III. évesek kollégiuma, a hallgatók in-
nen közvetlenül mehettek munkahelyeikre (többségük Pécs-Bányaüzembe). 

A mecseki bányavállalatok összevonása nyomán 1964-tõl a komlói Anna akna
lett a képzés központja. A pécsi Tanbányát (András-akna) folyamatosan számolták
fel és 1967.-tõl a pécsi vájártanulók Komlóra kerültek. 1976. június 12- én az iskola
Tarr Imre nevét vette fel. Az 1979/80-ban épült modern és az óta folyamatosan egy-
re korszerûbb új iskolaépület avatása a Kertvárosban 1981 õszén volt. Ettõl kezdve
itt történik az oktatás. 1992-ban az iskola tovább bõvül új szakmákkal.

Igazgatók: Szentistványi Gyula, Glock Imre, Mátrai Károly, Móricz Ottó, Dér
Tibor.
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7.1.3.3 MüM 501. Intézet, Komló

Csizmazia Gyula Ipari Szakmunkás-
képzõ Intézet.
MTH és MüM 501. sz. Ipari Szak-
munkásképzõ Intézet.

A Népgazdasági Tanács 81/1949. NT. számú rendeletével létrehozta az Orszá-
gos Munkaerõ-gazdálkodási Hivatalt (OMH), a szakképzés irányítási szervét. A
szakminisztériumok fenntartják és felügyelik képzõ intézményeiket, így a Nehézipa-
ri Minisztérium is megkezdte vállalatai ipari tanuló üzemi iskolái létrehozását.

A Mecseki Szénbányák Nemzeti Vállalat üzemi vájáriskolát hozott létre, majd
ezt az egységes szakosított képzés bevezetésével átadta a MTH-nak.

Komlón két iskola szervezõdött, az általános és a szakirányú iparitanuló-iskola.
1949. júniusában a Baranya Megyei Tanács engedélyezi a komlói vegyes ipari tanu-
ló intézet mûködését. Igazgatója Zabányi Alajos, a kollégium vezetõje Bõzenbach
Károly vájár. A testület 7 fõ. A tanulók száma 67, ebbõl 11 vájár, közte 17 lány. Za-
bányi Alajos tanerõ- igény felterjesztése szerint az iparostanuló iskola vezetõje: Za-
bányi Alajos. Óraadók: Albert József politikai iskolai tanár, Fekete Pál állami taní-
tó, Lackó Vilmos vezetõ technikus, Lóránt Péter állami tanító, Mosoni József álla-
mi általános iskolaigazgató, Sudár János építésvezetõ technikus, Császti István
BDSZ kerületi titkár, Haui Péter MDP titkár.

1949.-ben az elsõ segédvájáriskola a 307. számot kapta (ig: Zabányi Alajos), a
145. sz. vegyes szakirányú iparitanulóiskola igazgatója: Lóránt Péter lett. 
Az Országos Munkaerõ-gazdálkodási Hivatal IV. Munkaerõképzési Fõosztálya
9031/ált/86/1949. sz. (1949. október 4) levelében engedélyezte „Komló székhellyel
iparostanuló-iskola létesítését”. 1950. június 23. A NIM és MTH Iskolai Fõosztály
jelentése szerint a Mecseki Szénbányák Nemzeti Vállalat Komlón 1950-ben elõirt
szakosított iskolát mûködteti, a tanulólétszám 240 fiú, 60 lány. Az iskola üzemi is-
kola. Az OMH rendeletének megfelelõen, az egységes iparitanuló-képzés (MTH)
bevezetésével a komlói iskolákat összevonták, a komlói MTH vájáriskola a 101. szá-
mot kapta.

Komlón 1949-tõl folyamatos volt a vájártanulók aktív toborzása, a beiskolázás-
ra irányuló, propaganda és reklámtevékenység. A toborzás eredményei viszonylago-
sak voltak. A beiskolázottak nyolcosztályú végzettsége elvi követelmény volt, ezt
alig néhány évben sikerült csak megvalósítani. 
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A komlói toborzás nehézségeire mutat rá Mosoni József. Mint írja, Komlón 13
nemzeti vállalat van, ezek a gyerekeket elszívják a bányamunka elõl, Zabányi Ala-
jos igazgató évi jelentésében arról ír, hogy „A bányászcsaládok gyermekei más pá-
lyákra igyekeznek”.

A komlói beiskolázás változásait jól tükrözik a korabeli feljegyzések.
1950. január 25-én a 307. sz. ipari tanuló iskola (Lóránt Péter igazgató.), a 74.

sz. otthon (Bõzenbach Károly igazgató), testülete Dunai Antal, Hrabovszki Mária
(késõbb Uti Bálintné), Lenhardt János, ifj. Szabó János. A Népgazdasági Tanács
határozata alapján a NIM Bányászati Fõosztálya, a Mecseki Szénbánya NV. igazga-
tója az 1950 évre 240 fiú és 60 leány vájártanulót igényelt. 1950. januártól Bõzen-
bach Károly a vájáriskola (MTH 101.) igazgatója, majd április 26-tól átvette az ott-
hon igazgatását is. Az otthonban 68 fiú és 12 lány volt elhelyezve. 

A NIM budapesti Országos Szakoktatási Értekezletén behatóan foglalkoztak a
lányok bányabeli foglalkoztatásával, és azt megszüntetendõnek ítélték, illetve a lá-
nyok könnyebb beosztását javasolták. A BDSZ is kifejtette álláspontját, nem kizár-
va a földalatti foglalkoztatást, de elõnyben részesítené a külszíni beosztásokat. Köz-
ben intézkedés történt arról, hogy a lányoknak külön öltözõ- és fürdõhelyük legyen.
A Komlón beiskolázott lányokat az év õszén elbocsátották, illetve a más szakmákat
választókat megtartották.

A létszám rapszodikus alakulását sok ellentmondó adat jellemzi. Az adatszol-
gáltatások kezdetben annyi szempont szerint történtek, hogy az egymástól eltérõ
csoportosítások miatt csak nehezen követhetõek. Az 1950. évre a tervezett beisko-
lázás 240 fiú és 60 leánytanuló volt. A beérkezést augusztusra 96, szeptemberben
100, novemberben 182 vájártanulóra tervezték. A létszám: augusztusban a vájárta-
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nuló létszám 96, szeptemberben 100, novemberben 182 fõ volt. 1950 szeptemberé-
ben 39 új vájártanuló érkezett, ebbõl három lány, októberben 42 (közte öt lány), ok-
tóber végén pedig 46 (közte nyolc lány).

Az 1951 áprilisában a MESZHART-nál 150 helyett 176 tanuló jelentkezett
(ezeket részben Nagymányokra irányították), Komlón 50 helyett 70 vájártanuló van.
A vájáriskolákat meg kell erõsíteni, az igazgatók, vezetõk leváltása szakmai és fe-
gyelmi okokból folyamatos volt. 1951. szeptember 1-én a komlói vájáriskola fõhiva-
tású tantestülete 4 fõ, a többit az általános iskola adja. 123 beirt tanuló van, 52 eltá-
vozott. 1951. november 5-én Gazsi János, a MTH 501. vájáriskola igazgatója Ura
község párttitkárához fordul, mert négy fiú leszámolt.

A nehezen beiskolázható bányász-szakmában is végre kellett hajtani a politikai
céllal indított felülvizsgálatot. 1951. november 18-án a Baranya Megyei Tanács XII.
Osztálya a Népgazdasági Tanács rendelete alapján közölte, hogy az Iparitanuló Ott-
honokban „szociális felülvizsgálat” kezdõdik (Kislaki József bizalmi). Az MTH is-
kolák igyekezzenek a szociális összetételt javítani a munkásosztály érdekében. A fel-
vétel nem elég éber, kulák, gyáros gyermekei, „sõt esetleg tervszerûen beépített el-
lenséges fiatalok kerültek otthonainkba”. A nagyfokú lemorzsolódás is részben en-
nek köszönhetõ, tudatos rendbontás eredménye. Kizárandóak a kulák, fasiszta, há-
borús bûnös, nagyiparos származásúak, ha minden kétséget kizáróan bebizonyoso-
dik „ellenséges voltuk”. A vizsgálat 1951. december 20 és január 10 között történik,
„a gyerekek nem tudhatják!” – szól a figyelmeztetés.

1952. október 17-én a Bács Kiskun Megyei Tanács VB. XII, Munkaerõ-gazdál-
kodási Osztálya jelentette az 501. Intézetnek, hogy ellenséges magatartást nem ta-
pasztalt a kért vájár beiskolázásnál. Elõzmény volt, hogy Lenhardt János, az 501.
igazgatója jelezte: Jánoshalmán Skultéty Irén akadályozza a vájártanulók beiskolá-
zását, mert nem adja ki bizonyitványukat. Jánoshalmán ezt kivizsgálták. Megállapí-
tották, hogy a nevezett hölgy párttag, nem akadályozta a beiskolázást, csak azt
mondta, csak ha beiskolázást nyer a fiatal, akkor adja ki a bizonyítványt (ami fontos
dokumentum), mert a Csepelre küldött vasipari tanulók bizonyítványai korábban
elvesztek.

1952. október 26-án a komlói iskola levelet küldött a környezõ falvak tanácsel-
nökeihez a „szabad gyermekek” vájártanuló beiskolázásához. Godisáról (Róth Bé-
la vb. elnök), Magyarhertelendrõl és Baráturról (Pallos Henrik vb. elnök), Magyar-
székrõl (Fodor András vb. elnök) egyértelmûen írják, hogy a számbavehetõ fiatalok
már elmentek, nincsenek, vájárnak nem jelentkezik senki.

Komlóról jelenti Pinezits Imre a MTH Délmagyarországi Igazgatóságának,
hogy a vájárlétszám nõ, Komlóra aknásziskolát kell kitelepíteni. Az igazgatóság vá-
lasza, hogy az aknásziskolát kezdeményezi. A lemorzsolódás folytatódik, 1952. jún.
30-nov. 15 között a 28 vájárjelentkezõbõl 15 önkényesen távozott. 

1952. novemberében az elõzetes beiskolázás 360 tanulóval számol. Ebbõl helyi
lakos 12, baranyai 208, Bács megyébõl 140 tanuló érkezett. Felvettek Mányokról 57
tanulót, ebbõl helyi volt 2, baranyai 150, Bács megyei 61. Nem jelent meg 72 tanu-
ló, orvosilag nem felelt meg 56 fõ.

A végzettek egy része nem a bányánál helyezkedett el. Részben hollétükrõl,
részben további sorsukról kért tájékoztatást a MTH A sikeres tanulókat példakép-
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ként a toborzásban is fel kívánták használni, ami késõbb sorra meg is történt. A ta-
nulók hollétének megállapítása nem volt egyszerû. A komlói beszámoló szerint a
végzettek többsége a komlói üzemekben van, Horváth Sándor és Kõvári Gergely
Néphadseregünk Tisztiiskoláján tanul, Patyi Imre állítólag rendõrségi alkalmazott.
Az egyes évfolyamok, lemorzsolódását mutatja egy otthonjelentés 1956-ból. 

Szakfelügyelõi jelentés szól arról, hogy a MTH 501. komlói Iskolájában és ott-
honában folyik a kabinetek és tantermek berendezése. Már elkészült a fizika-kémia
kabinet, a vasipari meg társadalomismereti oktatóterem, szeptember végére készen
áll a Bányamûveléstan kabinet. A jelentés beszámol arról, hogy a szaktantárgyakban
faliképek, demonstrációs eszközök állnak rendelkezésre, összesen 79 db. A Bánya-
mûveléstan tantárgyhoz 31 db készült, közte a Petõfi fejtõgép, a szénkombájnkezelõ
feladatsora, a szénkombájn sémája, a bányatûz elfojtása, a robbanás megelõzése,
biztosítások, stb. szemléltetõ eszközei. A Természettan tantárgyhoz 25 db, a Bale-
setelhárításhoz tizenkét darab a Természettudományokhoz 2 db, a vasipari tárgyak-
hoz 7 db, a Társadalomtudomány tárgyához 12 db. Ezek egy része kabinetszerûen
elhelyezett. Az anyagban szerepelnek a szovjet iparitanulóképzéstõl érkezett eszkö-
zök is. A MTH Délmagyarországi Igazgatósága 1952. október 21-i levelében a tel-
jes tanmenet szerinti oktatást rendeli el (Bányamûveléstan, Fémipari alapismere-
tek, Balesetelháritás). A kabinetek, szaktantermek létrehozása a képzés egész fenn-
állása alatt követhetõ és szép eredményeket hozott, ami a módszertani kultúrában
országszerte tükrözõdött. A MTH majd a MüM ismételten hangsúlyozta a kabine-
tek szerepét és kihasználásának fontosságát, ezzel együtt azon lehetõségek felhasz-
nálását, amellyel a szakmai-pedagógiai ismeretek elmélyíthetõek. Elõírták a vájár-
tanuló intézetek gyakorlati oktatásvezetõinek a rendszeres bemutatókon való rész-
vételét, az ott történõ értékelés fontosságát. A komlói intézetben az 1950-es évek-
ben kialakított kabineteket, szemléltetõeszközöket 1957 után sorra megújították, il-
letve kicserélték. Nagy átalakítások történtek 1964-68 között, az 1970-es évekre a
Szakmai Munkaközösségek javaslatára új program készült. Az intézet belsõ megújí-
tására hirdetett pályázattal segítette a fontos törekvést. Az újonnan berendezett Bá-
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nyamûveléstan szakkabinet 1978. márciusára készült el. Nagyméretû bányavágat-
modellek, a széntelepes rétegösszlet, makettek, modellek szolgálták az oktatást. A
terem berendezéséhez a más intézetekben készített modellek és a komlói üzemek is
hozzájárultak. Szakmacsoportonként használták a TRANALOSZT, intézeti fejlesz-
tésû osztályozógépet.

A komlói vájáriskola

A komlói vájárképzés új épülettömbjét 1949-ben Kökönyösre tervezték. Az
építkezés elhúzódott. Sokirányú levelezés kezdõdött. Így „A szükségessé vált és
1949 óta szorgalmazott vájárintézet építése annak ellenére, hogy a terv és pénz meg-
van, helykijelölés miatt problematikus”- jelzi a levél egy bejárással kapcsolatban. „A
beiskolázás épülethiány miatt is nehéz, a tervezett létszámbiztosítás akadályozott.”
A „NIM által elõirt kétszáz fõ beiskolázása érdekében” a Mecseki Szénbányák N.
V. toborzást kér majd helykijelölést vár a toborzással megszerzendõ 200 fõ elhelye-
zéséhez építendõ létesítményhez.

A Mecseki Szénbányák NV 1950. augusztus 10-én közli, hogy egy 14 lakásos
„kockaházat” enged át otthonnak, amit 1950 augusztus 24-tõl vesznek birtokba. Az
otthon 1950 szeptember 1-vel kezdi meg mûködését, ahol 64 tanuló lakik. Otthon-
igazgató: Bözenbach Károly, nevelõ Czukor András. A kockaházakbe költözés mel-
lett megfeszitett erõvel épült az új vájáriskola Kökönyösben.

Az ideiglenes komlói vájáriskolát 1951. szeptember 10-én ünnepélyesen adta át
a budapesti Általános Beruházási Vállalat. Az átadás általános bejárással és nagy
értekezlettel ért véget. Az átadott vájáriskola hibáinak kijavítása évekig tartott. A
környezet rendezése lassan haladt, a folyamatos vízhiányt nehezen lehetett felszá-
molni.

Az otthon és az iskola életére a tábori viszonyok nyomták rá bélyegüket. A be-
rendezkedés folyamatosan történt, vaságyak, fém öltözõszekrények és szõnyegek,
dekorációs anyagok érkeztek. A fûtés megoldatlan volt, ezért 1952 novemberében
az otthonban és az iskolában 66 kályhát állítottak be, három-három csille szenet tá-
roltak mindkét helyen, a szenet folyamatosan pótolták. A Középülettervezõ Válla-
lat 4. Mûtermében készültek a módosított tervek az iskola központi fûtésének meg-
oldására. A vízellátás (a csövek törése, szétfagyása) és a radiátorok hiánya nehezí-
tette az állandó fûtést. Magas volt a beteglétszám, a foglalkozásokat a fûthetõ hely-
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ségekbe zsúfoltan tartották. A folyamatos javitások nyomán fokozatosan javult a fû-
tés hõértéke, normalizálódtak a lakhatási viszonyok. 

Az iskola megnevezése elõbb 145. sz. vegyesipari, 307. sz. segédvájár iskola,
1952-tõl MTH 501. sz. Iparostanuló Intézet, Komló, majd 1957. március 1-én MTH
501. sz. Csizmazia Gyula Iparitanuló Intézet, Komló, 1957. május 1-tõl Munkaügyi
Minisztérium  MüM. 501. Ipari Tanulóintézet, Komló. 1967-ben az intézet neve:
MüM. 501. Ipari Szakmunkásképzõ Intézet. Az intézet l969. június 17-én vette fel
Csizmazia Gyula nevét, rá egy évre Pusztai József leplezte le az iskola bejáratánál
Csizmazia Gyula dombormûvû emlékmûvét. Az intézet 25 éves mûködésére több
rendezvénnyel emlékeztek meg. 1987-ben Csizmazia Díjat alapítottak, amellyel az
iskola és a szakképzés, kultúra érdekében végzett kiemelkedõ munkát ismerik el. Az
intézet névadója emlékére rendszeres Csizmazia-napokat rendeztek, amelyek idõ-
vel iskolaközi versenyek, találkozók, a Csizmazia Díj átadásának alkalmai lettek.

A vájárképzés népszerûsítésére számos film készült a komlói bányászatról, a
komlói bányászok életérõl, a jellegzetes bányavárosról, a tanulókról. Csak vázlato-
san: 1952. õszére készült el a MTH Propaganda Osztály megrendelésére az újabb,
a vájárszakmát ismertetõ diafilm, amelyet a megyei munkaügyi szerveknek, tobor-
zóirodáknak, vállalatoknak küldtek meg. 1953. julius 15-én a MAFILM, készített
felvételeket az intézetben, Kiss László nevelõtanár közremûködésével. Csoporto-
san, egyenruhában vették fel a képeket a tanteremben, otthonban, kultúrteremben
és a könyvtárban. Többen egyenruha nélkül nem jöttek be a felvételre. 1956. máju-
sában új film készült toborzási céllal. 1970-ben városi megrendelésre dokumentum-
film készült Komlóról (a vájárképzés is). Szaktanácsadó Rácz Sándor, a szöveget
Vízhányó Imre írta. Kivitelezte a Komlói filmstúdió, készítõi Raffay Anna, gyártás-
vezetõ Szekula Lászlóné. A stúdió a Május 1. Mûvelõdési Központban mûködött.
1982-ben három film is készült a jubileumát köszöntõ mecseki bányászatról. A me-
cseki vájárképzés egész történetén követhetõ a szívós munkával végzett, nagy költ-
ségekkel járó beiskolázási propaganda, melyet a toborzási tevékenységen át a sajtó-
és egyéb eszközök igénybevételével vállalati és iskolai részrõl egyaránt folytattak.
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Az építõipari szakmunkásképzõ Komlón

A komlói építkezések épitõmunkás-utánpótlására létesítették a komlói építõ-
ipari iparitanuló intézetet. Ezt 1953 õszén tervezték meg és 1954 március 1-el MTH
határozattal hozták létre Komlón, az évnyitót is ekkor tartották. Az iskolát 1953
õszén meglátogatta Erõs György, a 49. sz. Magasépítõipari Tröszt igazgatója. Az is-
kolát Kossuth aknán helyezték el. A kapott lakások rosszak, vizesek voltak, izületi
megbetegedésekkel járnak. Bár téglapadló van, a résekbõl száll a por, a berendezés
rendkívül hiányos volt. Az iskola létszáma bizonytalan, mert „Tekintettel, a komló-
val kapcsolatos rémhírekre, toborzóinknak a falvakban szinte külön kellett meg-
gyõzni a szülõket arról, hogy nem igaz a sok rémhír, amit Komlóról terjesztenek”.
Állandó a toborzás, a toborzók 3000 Ft. jutalmat kaptak. Két osztályban 182 tanuló
van, közülük 126 a DISZ tag. Az építõipari képzés önálló iskolája nem volt hosszú
életû, tanulóit 1956 után az 501. Intézet vette át.

A komlói vájárképzés gyakorlati szinterei.

Már 1949 nyarán kilenc bányászt vezényeltek Kossuth bányáról a vájártanulók
gyakorlati képzésének megoldására. A gyakorlóhelyeket Kossuth-bánya külszíni te-
rületén jelölték ki, amíg földalatti munkahelyek kellõ számban nem állnak rendel-
kezésre. A bányászok kezdõ napjai munka nélkül teltek a szerszámhiány és a mun-
kahelyek esetlegessége miatt. Munkájukra nem volt szükség, ezért visszatértek az
üzembe. 1950 januárjában a vájáriskola újra megkereste a bányavállalatot, hogy leg-
jobb üzemi munkásait bevonhassa az oktatásba. A munkahelyek kijelölését is kérte.
1950. aug.15-én született rendelkezés a vájártanulók foglalkoztatásáról, a gyakorla-
ti képzés feltételeirõl, a betartásával.

1952. októberében Szijj Ferenc szakfelügyelõ megállapítja, hogy Tanbánya
nincs, az oktatóvájárok egy része nem megfelelõ. A tanulók két munkahelyen, tisz-
ta szénben lelkesen dolgoznak, itt 30–35 °C meleg van (Altáró). A MTH Dél-
magyarországi Igazgatósága feljegyzése szerint „úgy néz ki a helyzet, hogy a tanuló-
kat nem foglalkoztatják eléggé, és nem biztosítják a munkalehetõségeket. Gyakran
kisegítõ, bámészkodó munkát bíznak rájuk.”

A létszám-stabilizációt szolgálta a vájártanulókat, az oktatásban részesülõket,
de általában a fiatal munkavállalókat is érintõ szigorú rendelkezés. A „titkos” jel-
zettel ellátott utasítás közölte, hogy „A gyakorló vájárokat és vájártanulókat nem
kellõ mértékben látják el munkával, ruhával, csizmával.” Helytelen egyes öreg vájá-
rok és felügyeleti személyek meg nem értõ, türelmetlen magatartása. Ennek egyik
következménye, hogy csoportosan távoznak a bányától, ez népgazdasági kár. Türe-
lem, patronáló magatartás a követendõ, mert „Komló vájárutánpótlását egyedül a
gyakorló vájárok biztosítják”, ezért minden mûszaki felel!

Az elsõ gyakorlati külszíni foglalkozásokat Kossuth bánya udvarán tartották,
majd a tanulók különbözõ munkahelyekre kerültek. A szétszórtan elhelyezett tanu-
lók munkája nehezen volt ellenõrizhetõ, szakirányú foglakoztatásuk esetleges volt,
a felnõttek nem kellõ gonddal foglalkoztak a fiatalokkal. A mellékmunkák és kise-
gítõ tevékenység a képzés rovására ment, ezért 1952-tõl a földalatti gyakorlatot szer-
vezetten zömmel az Altáróba illetve Kossuth bánya IV. szintjére telepítették. A
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komlói intézetben 1955.-ben az egy tanulóra esõ képzési költség 4.741.25 Ft. A mu-
lasztások alakulása 1306 nap, 10.448 óra. 

A Komlói Tanbánya megalakulásával a gyakorlati foglalkozások Béta-bánya ke-
leti bányamezeje Kövestetõi részén, a külszíni bányaudvaron és a lejtaknából elága-

zó vágatokban történtek (az elsõ és másodévesek, részben harmadévesek). A har-
madévesek egy része Béta-bánya, Kossuth III. akna munkahelyein dolgozott, ké-
sõbb kiemelt csoportok dolgoztak az Anna aknai elõvájásokon, elõkészítendõ a tan-
bányai foglalkoztatást. A Kövestetõre történõ ki- és beszállítás autóbusszal folyt Bé-
ta bánya autóbuszmegállójáig. Innen a tanulók gyalog mentek a Tanbányáig. A für-
dés és öltözés, a beszállás Kossuth bánya modern fürdõjében történt.

Az 501. Intézet vállalati kapcsolatai során mindenütt biztosította a megfelelõ
gyakorlati hátteret. 

Nemcsak a komlói üzemekben, de Sásdon és másutt kisebb-nagyobb tanmûhe-
lyek szolgáltak a gyakorlati oktatásra, ahol termelési feladatokat teljesítettek. Kor-
szerû varróüzemi gyakorlat folyt a Május 1. Ruhagyár Komlói Üzemében, késõbb
az intézetben létesült önálló ruhaipari tanmûhely.

A mecseki bányavállalatok összevonásával a Pécsi Tanbánya (Pécsbányatelep,
András-akna) megszûnt. Felszámolásával egyetlen Tanbánya, a Kossuth bányame-
zõben létesített, korábban önálló Anna-akna lett az új Mecseki Tanbánya. A Mecse-
ki Szénbányák és a Mecseki Tanbánya jelentõs fejlesztéseket valósított meg. 1975-
ben új tanmûhelyeket adtak át Anna-aknán. Rendezték a bányaudvart, raktárak,
mûhelyek épültek, közte egy földalatti bánya-elektrolakatos mûhely (tárószint) is
mûködött. A bányászati képzések aránya csökkenésével, a Tanbánya megszûnésé-
vel a képzés szerkezete átalakult. A Mecseki Tanbánya területe, épületegyüttese az
önkormányzat birtokába került. Az aknatornyot, szellõztetõgépeket leszerelték. Az
Ipari Minisztérium ezt szándéknyilatkozatban közölte. Az önkormányzat átvette a
KOGHÉP Rt. kezelésében lévõ másik tanmûhelyet is, igy Anna aknán 1994. január
1-i hatállyal Komlói Szakmunkásiskolai Tanulók Gyakorlati Oktatási Központja lé-
tesült. Az Anna-aknai tanbányai terület késõbb sokféleképp hasznosult. Ma ipari
parkként mûködik.
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A vájártanulók foglalkoztatásával kapcsolatban az intézet felhívja a figyelmet,
hogy az ipari tanulók éjszakai foglalkoztatása tilos. A bányászati munkaerõkérdés
vetette fel, hogy a vájártanulók a vállalatok állományába kerüljenek. Több bánya-
vállalat tájékozódása nyomán a MüM Bányaipari Csoport véleményt kér arról, hogy
a vájártanulókat I. éves kortól az üzemi állományba vegyék. Komlóról Molnár De-
zsõ igazgató válaszában kifejti, hogy az iskolai oktatás a helyes, a Tanbánya rendsze-
re jó, itt a bevezetõ gyakorlatok történnek. A harmadévben a termelés történik. Ha
üzemi állományban lennének, az elsõ évesek fluktuációja nagyobb lenne, másod és
harmadévben csak termelési erõfeszítések történnének. Nem javasolja az
állománybavételt. Az intézeti fegyelem visszaállitása, a tanulók fegyelmi ügyei és a
beiskolázás fontossága szerepeltek a MüM Bányaipari Csoport vezetõje pécsi érte-
kezletén. Szólt az intézetekben fellelt gazdasági visszaélések megszüntetésérõl és a
pécsi képzés bõvítésérõl, amit az ipar fejlesztése igényel. Megemlítette egy új
iparitanulóképzõ intézet létrehozását, amelyre a megyei szervek kérelmet terjesz-
tettek elõ. Ez a pécsi vájáriskola általános szakképzõ intézménnyé történõ fejleszté-
sét vetítette elõre. Szólt az új képzési igények lehetõségeinek számbavételének
szükségességérõl, az intézetek teljesitõképessége felmérésérõl. A megye, közelebb-
rõl a sásdi járás és Komló helyzetérõl a felmérés azt mutatja, hogy a helyiipari kép-
zés sok helyen folyik, igen csekély létszámban. Komlóról nem javasolják, hogy a
képzés Pécsett, az 500-asban történjék, mert tanulókat vonna el a képzéstõl. Az er-
re a célra felhasználható tanárokból is kevés van.

Az otthonok rendszeresen alkalmat teremtettek a klubszerû foglalkozásokra,
közte a találkozókra, neves személyiségekkel. A meghívottak a város, az iskola és
otthon közös vendégeiként szerepeltek. Egyik elsõ meghívott volt a komlói intézet-
ben 1949 március 4-én Kucser szovjet sztahanovista kombájnvezetõ. 1952. május 10-
én a Komlót meglátogató Gerõ Ernõt fogadták az intézetben. 1956. szeptemberé-
ben a komlói Molnár István vájár, a gyorsvágathajtó mozgalom országos gyõztese
látogatása és beszámolója volt az iskolában.

Szedlák Ferenc sztahanovista vájár a nemzetközi helyzetrõl tartott elõadást,
ecsetelte a bányászok életét a múltban. Méltatta a mai helyzetet, kiemelve a bányá-
szat szerepét, a szocialista munkaverseny jelentõségét. Elmagyarázta a Loy mozga-
lom fontosságát, azt, hogyan érte el õ maga a sztahanovista szintet, hogyan szervezi
munkáját, használja ki munkaidejét. 1950-1990 között az 501. Intézet 184 alkalom-
mal fogadott neves személyiségeket, látogató csoportokat hazai és külföldi körökbõl.

A politikai szervezetek az iskolákban mindenütt jelen voltak. A munkáspártok
egyesülése után Komlón erõteljesen megindult a kommunista párt szervezése. A
szervezés sok akadálya között említették a sok új munkást, aki politikailag éretlen,
az iparitanuló-képzés részvevõi közül többen még nem érettek a párt eszméi befo-
gadására. A határozott intézkedés nem váratott magára, a Baranya Megyei Tanács
m. XII. Osztálya közölte az MDP Köznevelési Osztályának határozatát, hogy az ok-
tatási intézményekben 10 párttagnál pártszervezetet, 10 fõ alatt pártcsoportot kell
létrehozni szeptember 25-ig. Errõl jelentést kérnek. Az intézetben már mûködõ
szakszervezet és pártszervezet megújította szervezetét.

Az iparitanulóiskolák ifjúsági szervezetei megalakítása vontatottan haladt. A
központi irányelvek nyomán 1949. június 12-én jelent meg a DISZ megyei vezetõ-
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sége ismételt felhívása, amelyben szerepelt: „Fordítson nagyobb gondot a vájárta-
nulók nevelésére a komlói iparitanuló-iskola pártszervezete és DISZ Bizottsága!”
A DISZ Központi Vezetõsége 1951. december 30.-i, IV. ülésén ismét határozott
a szervezetek alakításáról. A szervezeteket 1952. április 15. és 1953. május 15. kö-
zött kellett létrehozni. 1952. április 1-én országos felhívással fordultak az iparita-
nuló-képzés irányító szerveihez. Komlón 1952. október 15-én DISZ tag 66, Sza-
bad Ifjúság elõfizetõ 58, fémgyûjtésben részt vett 25 fõ, (a gyûjtés havi eredménye
24 ezer kg.)

Az 1956-os forradalom után fokozott figyelem fordult a fiatalok közötti politi-
kai munkára, az ifjúsági szervezetek újjáalakítására, ami a párt és a szakszervezet ki-
tüntetett figyelmét élvezte. Országosan elõírták az új KISZ szervetek megalakítását.
A szervezésben fokozatosan jártak el. Az addig kialakitott önkormányzati szerveze-
teket fokozatosan számolták fel. A diáktanácsokat lemondatták, helyettük a külön-
bözõ szintû KISZ szervezetek vették át a képviseleteket. 1978-ban lemondott a Kol-
légiumi Diáktanács, a KISZ csúcsvezetõség vette át a kollégium vezetését. 1978-
ban, a kollégiumban szeptember 15-én 247 tanulót, 1979. február 1-én 229 tanulót
tartottak nyilván. A kollégiumban tíz fõhivatású, 2 mellékallású nevelõtanár foglal-
kozott a tanulókkal.

A nevelõmunka politikai súlya már a 70-es évek végétõl jelentõsen csökkent. A
személyiségformálás, a mûveltség növelése vált a munkára nevelés mellett elsõren-
dû céllá, és feladattá, amelyhez a képzett tantestület sokrétû munkával járult hozzá,
tegyük hozzá, sikerrel.

7.1.3.3.1 Mongol szakmunkástanulók Komlón

A mongol szakmunkástanulók államközi szerzõdés alapján kerültek Komlóra,
ahol több szakma elsajátításának lehetõsége nyílott meg elõttük: a bánya-
elektrolakatos, lakatos, nõi szabó és vájár valamint szolgáltató ágazatok szakmái.

A bányászat mongóliai fejlesztéséhez nyújtott kutatási és mérési tevékenység,
amelyet a magyar geológusok, geofizikusok majd mélyfúró szakemberek végeztek,
biztató eredményekkel jártak az ásványkincsekben gazdag területen. Mongólia leg-
régebben ismert és feltárt barnakõszénterületén Nalajh-ban, a Darhaan melletti
külfejtés 35 méter vastag antracittelepein és a tõle Keletre fekvõ vasércelõfor-
duláson már régtõl dolgoztak szovjet szakemberek. A világ egyik legnagyobb réz- és
molibdénlelõhelye a Bulgan megyei Erdenet képzett bányászok sokaságát igényel-
te. Itt feldolgozómûvek is épültek. 1975-ig ez a település még a térképeken sem sze-
repelt. Uvsz megyében sóbányászat és széntermelés folyik, a Dzsargalant Hájrhan
(3796 m) hegység déli oldalán van Kobdó barnakõszén-bányája. A Haszágt Hájrhan
hegységben, feketekõszenet bányásznak. Az egyik legnehezebb bánya, amely nevé-
ben is hordja e jelzõt (berh-nehéz) a Dzsonzsit Tolgoj hegység folypátbányája. Szá-
mos értékes színesfém, Közte a wolfram lelõhelye Szühebator és Dornot megye egy
része.

Azok a geológiai kutatások, amelyeket magyar geológusok – köztük pécsiek is –
végeztek, eredményesek voltak. A mongol bányászat támogatását a KGST tervek is
tartalmazták, ezért a szocialista országok többoldalú segítséget nyújtottak a mongol
bányászat fejlesztéséhez. A mongol kormányzat a magyar bányászati képzésre is
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számíthatott. Kétéves elõkészítés után 1978-ban huszonnégy fiatal érkezett Mongó-
liából a vájárszakma tanulására.

A mongol tanulók hároméves képzése külön tanterv alapján történt.

Az oktatás féléves (magyar és szakmai nyelvi) elõkészítéssel kezdõdött. Az
1981-es tanévben a nyári bányászati gyakorlatot a fiatalok Mongóliában végezték,
Domokos Albert és Király István vájár szakoktató vezetésével. A magyarországi
képzés nevelõi és szakmai irányítói Radna mongol pedagógus, Bathuu instruktor és
Gundegmá instruktor (Bathuu felesége) voltak, akik a magyar tanárokkal, oktatók-
kal igen jól mûködtek együtt. Jó eredményeket ért el az elsõ évesek közül Batmönh,
Battör, Gánbold, Ölzihutag, a másodévesek közül Hüder, Tumendeberel, Tömör-
bator, Szubator, Langszüren. A mongol képzés nevelési, szakmai tapasztalatokban
sok érdekességet hozott a komlói intézet életébe. 
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A sikeres évek után 1982-ben a vájárvizsgát tettek közül kitûnõen végzett
Tumenbenberer. A vizsgát június 4-5-én tették le az 501. Intézetben, Lévai János, a
GEOMINCO vezérigazgató-helyettese, mint vizsgaelnök elõtt. A mongol fiatalokat
június 8-án tíz órakor ünnepélyesen fogadták a most már magyar és mongol állam-
vizsgázott vájárokként. Az ünnepségen részt vett Zambacamc, a Mongol Népköz-
társaság budapesti nagykövetsége elsõ titkára, aki a Pécsett, a Mozgalmi Házban a
Mongol Népköztársaságot, bemutató kiállítást nyitotta meg.

Az 1982-es vájárvizsgán a komlói Juhász Gyula Klubban húszan vették át a vá-
járbizonyítványt.

Báldánzsárgál, Bátdorzs, Gjanzoring, Hairol, Tümémdémber az otthoni tovább-
tanulásról és a munkába állásról szóltak. Mindannyian elragadtatással beszéltek az
itt eltöltött évekrõl, amelyek nehezek voltak ugyan, de szakmailag, emberileg sokat
adtak számukra.

A mongol képzés idején a Baranya Megyei Tanács V. B. Mûvelõdési Osztályán
járt dr. Kara György, egyetemi tanár, az ELTE Kelet-Ázsiai Tanszékének vezetõje, dr.
Bárdi László és Bernics Ferenc Baranya Megyei Tanács VB Mûvelõdési Osztályának
vezetõje, kedvezõ véleményeket fogalmaztak meg a képzés elõkészítésérõl és folytatá-
sáról. Látogatásuk nyomán kezdõdött meg a mongol fiatalok szakmai tanulmányai se-
gítésére szakszótárak elkészítése. Az egyik szótár készítésében dr. Kara György egye-
temi tanár, és Krisztián Béla vájár-szakoktatótanár vett részt. A másik szótárt Bogdán
László, Domokos Albert, Király István vájár szakoktató tanárok és dr. Iván László
igazgató állították össze. A mongol fiatalok minden bányászati munkafolyamatot meg-
ismertek, bányagépeken dolgoztak, megismerkedtek a külfejtési munkákkal.
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A Baranya megyei Szakma Kiváló Tanulója versenyben indult mongol csapat el-
sõ helyezettjei: Batmönh, Erdencogt, Ulanszajn, második helyezettjei: Ganbold,
Ganhojag, Ojunbeg, a harmadik helyezettek: Böttar, Ölzijhutag I. és Ölzijhutag II.
A Mecseki Tanbánya jutalmát Rajnai József üzemvezetõ adta át a mongol vájárta-
nulóknak. A mongol képzést figyelemmel kísérte a hazai bányászati képzéssel és a
nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozók köre. A Külügyminisztérium mellett a NIM
Személyzeti és Oktatási Fõosztály munkatársa, Ékes Lajos, a Munkaügyi Miniszté-
rium részérõl Haupert József osztályvezetõ, Csiszár József munkatárs, dr. Bárdi
László, dr. Rácz Sándor, dr. Iván László jelentek meg.
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A tíz éves magyar-mongol szakképzés megünneplése 1988-ban kiemelkedõ ese-
mény volt. A Komló Városi Ifjúsági és Úttörõházban rendezett kiállításon egyrészt
Mongólia történetével és mai életével ismerkedhettek meg a látogatók, másrészt a
komlói vájárképzés egyes eseményeit elevenítették fel. A mongolok magyarországi
képzésének egyik úttörõje volt a budapesti 51. számú, Mezõ Imre Ruhaipari Szak-
munkásképzõ Intézet, Komlón 1978-tól folyt képzés. A gazdag mûsor, amelyen
mongol és magyar folklórmûsorral mutatkoztak be a fiatalok, méltó kerete volt a
két ország együttmûködésének. D. Dzsambadzsmanc, a mongol nagykövetség elsõ
titkára beszédében méltatta a baráti, szakmai kapcsolatokat, dr. Iván László, az 501.
Intézet igazgatója azokról az eredményekrõl emlékezett meg, amelyek a képzésben
születtek és máig tartó kapcsolatokhoz vezettek. 

A komlói szakmunkásképzésben részt vettek rendszeresen tartanak találkozó-
kat. A vájárok is megõrzik ezt a hagyományt. A Dunántúli Napló 1998. június 13-i
számában találkozóra hívták a negyven éve (1958-ban) végzetteket. 

A komlói 501-es Intézet ötven éves évfordulóját, a vájártanulóképzés, közte a
mongol képzés megemlékezését ünnepi mûsorral köszöntötték 2000. szeptember 1-
én a Komlói Színház és hangversenyteremben.

Igazgatók: Mosoni József, Bõzenbach Károly, Zabányi Alajos, Lóránt Péter,
Mázsa Sándor, Gazsi Ferenc, Pinezits Imre, Drább Gyula, Molnár Dezsõ, Molnár
Ferenc, Fuchs János, Nagy József, dr. Iván László, Békásy Ferenc.
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7.1.3.4 Nagymányok

A nagymányoki MTH 
504. sz. Dimitrov Vájár
Iparitanuló Intézet, majd
MüM 504. sz. Iparitanuló
Intézet utóbb Bonyhádi
504. sz. Szakképzõ Iskola.

Az Észak-mecseki bányavidék feketekõszén-elõfordulásai az egykor összefüggõ
kõszénmedence fiatal törésvonalai mentén leszakadt és több helyütt a külszínen is
megtalálható roncsai. A kõszenes rétegek 15 km hosszban, 200-300 méter szélesség-
ben tört, pikkelyes, egymásratolt szerkezetekben helyezkednek el. Ez az úgyneve-
zett északi-pikkely. A vulkáni kõzetek a teleproncsok közé a mezozoikumba nyo-
multak be.

A szénbányászat a Pécs környéki széntermeléssel egyidõben alakult ki. A külszí-
ni, kibúvások menti bányászkodást idõvel a táró- majd mélybányászat váltotta fel. A
területen 1945 elõtt az Esztergom-szászvári Kõszénbánya Részvénytársaság majd a
Salgótarjáni Kõszénbánya Rt. képviselt meghatározó szerepet. A mostoha földtani
körülmények következménye, hogy a területen csak szerény mértékû kõszénterme-
lés folyt. A Salgó a konjunkturális idõszakra készülve, a termelés súlypontját jelen-
tõ nagymányoki bányát villamosította, korszerû osztályozót és brikettgyárat épített.
1945-tõl terület fejlesztését külön bányaüzemben tervezték. A kormány, az állami
szénbányászatról szóló rendeletében Mecseki Szénbányák Nemzeti Vállalatot ala-
pított Nagymányok székhelylyel.

A MÁSZ 1949-ben Nagymányokon alapított segédvájáriskolát, amelyet 1950-tõl
a MTH vett át. A vájártanulók többsége az ország miden részébõl érkezett. Az is-
kola jó beiskolázási eredményekkel büszkélkedhetett, bár a helyi illetõségûek ará-
nya mindvégig alacsony volt (1955-ben pl. csak három nagymányoki fiatal volt a vá-
jártanulók között). Rövid ideig lányok is beiratkoztak, õket az év végén máshová he-
lyezték Jó kapcsolatokat épített ki az ország más vájárintézeteivel. Tantestülete bõ-
vítéséhez a mohácsi vasmû építkezéseihez létesített építõipari MTH iskola létszám-
csökkentésével felszabadult tanerõk érkeztek. 1956. elején együttmûködési szerzõ-
dést kötött a sztalinói 1. sz. Bányásziskolával.

A komlói medence bányászatának átszervezése során az északi-medencét a
komlói területhez csatolták. A komlói terület koncentrált termelésének megvalósí-
tása folyamatosan történt, a vájártanulóképzés racionalizására is tervek készültek.

Az 1956. elején kelt „Javaslat nagymányoki vájártanulók Komlóra helyezése tár-
gyában, a komlói létszám feltöltése érdekében” – forgatókönyve több oldalról köze-
lítette meg a kérdést. A terület szénvagyona ismertetése nyomán a munkaerõ-ellá-
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tás egyre nagyobb gondjait sorolja, amin a komlói üzemekhez történõ csatlakozás
segíthet. A komlói vájárlétszám pótlására már korábban is megtörtént, hogy a szak-
munkásvizsgára Komlón került sor. A nagymányoki bánya Komlóhoz csatolásával
az önálló vájártanuló-képzés fenntartása nem volt indokolt. A képzés megszûnésé-
vel a nagymányoki vájártanulókat Komlóra helyezték. A nagymányoki tanulók II.
évben, Komlón történõ foglalkoztatása és áthelyezése nagy vitákat keltett, ellene a
Komlói Városi Pártbizottság is tiltakozott. A kislétszámu, kisebb méretû
nagymányoki munkahelyekbõl a komlói bányaüzemekhez áthelyezett tanulók -
akárcsak a felnõttek - nehezen illeszkedtek be a ténylegesen nagyüzemi tömegter-
melõ komlói munkahelyeken, a tanulófoglalkoztatás dinamikusabb környezetébe.

A Komlói Szénbányászati Tröszt 1960. február 1-jén jelentette be, hogy lemond
a nagymányoki vájárképzésrõl, mert a komló vájárintézet elegendõ a komlói üze-
mek vájárutánpótlásának biztosítására. A Pécsi Szénbányászati Tröszt ugyanakkor
vállalta, hogy 1963. szeptember 1-ig évi 50 fõt iskoláz be Nagymányokra, amire a pé-
csi 400 fõs intézet felépül, így biztosítva a nagymányoki intézet fennmaradását.

A terület bányáit 1962-ben Északi Bányaüzem néven vonták össze, szászvári
központtal. Rövidesen sor került a császtai, mázai és nagymányoki bányák visszafej-
lesztésére majd bezárására. A mázai és nagymányoki bányák leállításával felszaba-
dult létszám zöme Komlóra került, õket elsõsorban Zobákon foglalkoztatták.

A nagymányoki 504. sz. MTH Vájáriskola (1954-ben vette fel a Dimitrov nevet)
az állomás melletti volt kocsmaépületben rendezkedett be, a tanulók otthonát a bá-
nyatiszti lakásokban helyezték el. Az otthon három fõépületében egy-egy évfolyam
(szakasz) lakott. Az otthon nevelõtevékenysége példás volt, ezt a különbözõ verse-
nyeken elért eredmények, közte az 1963-ban elnyert KISZ Vándorzászló is bizonyí-
totta.

Számos tanuló került középiskolába, egyetemre. Egy visszaemlékezõ elmondja,
hogy engedve „az erõszakos toborzásnak” vállalta a vájáriskolát, ahol csak három
helyi fiatal volt a toborzottak között (1955).

A nagymányoki vájárképzésre emlékezõ Guth Ferenc bányamérnök írja: „az is-
kola megtanított a vájár szakmára. Ezen tulmenõleg zártsága folytán önállóságra ta-
nított! Saját pénzbeosztásra, ruha tisztántartására, gombvarráséra, cipõtisztításra,
tisztálkodásra, kulturált közös étkezésre. Megtanított a feletteseknek a tisztelet
megadására és az egymásközti kollegiális viselkedésre. Tanított udvarlási, bálozási
és etikai szabályokra.  Szakmai téren a tanultak hasznát vettem még az egyetemen
is. Ugyanis a végzett huszonegy tanulóból hatan tanultunk (30%) tovább a pécsi
Cséti Ottó Bányaipari Technikumban. Végzés után csak jómagam vágtam neki si-
kerrel a Nehézipari Mûszaki Egyetemnek. Ahol tanulmányi ösztöndijjal bányamér-
nökként 1967-ben végeztem. A 38 éves praxisom során voltam üzemmérnök, fej-
lesztési majd szellõztetési vezetõ, a Központi Bányamentõ Állomás parancsnoka
(ahova az érc- és a szénbánya összes mentõtevékenysége tartozott) aknamélyítõ
üzemvezetõ és szakági fõmérnök. A vájáriskola megkóstoltatta velem a fizikai mun-
kát, mely haszna mindvégig elkísért a fizikai munka reális értékelésében. Aki nem
dolgozta a szakmát, az másképp látta és értékelte a fizikai munkát. Bár akkor nem
tetszett, utólag hasznosnak és maghatározónak tartom már a vájár iskolát. Jó alapot
adott teljes szakmai életemnek.”
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A nagymányoki tantestület létrehozásához több helyrõl érkeztek pedagógusok,
közte Mohácsról. Az oktatást fõállású tanári kar végezte. A mohácsi vasmû építke-
zésének felfüggesztése miatt a mohácsi iparitanulóképzésbõl Komlóra is és
Nagymányokra is pedagógusokat helyeztek át. Nagymányokra a fizika-matematika
tanítására Vizmeg Lajos tanárt helyezték át, aki késõbb a szekszárdi 505. sz. Inté-
zetbe került. Az 1965/66 tanévben már nem indítottak vájárképzést, ebben az évben
történt a bonyhádi 531. sz. Helyiipari Iskola és a nagymányoki iskola egyesítése.

A vájárképzés 1949. október 10-én három osztállyal indult. Az oktatás gyakor-
lati részét a tanulók reggel hattól déli 12 óráig a bányaüzemben töltötték, az ebéd
után délután folyt az oktatás (1951 õszéig). 1950/1951-ben 287, 1955-1956-ban 201,
1957-1958-ban 268, 1963-1964-ben 169, 1966-ban 47 beiratkozott tanuló volt. A
komlói bányafejlesztés szakember-igénye következtében többször került sor
nagymányoki tanulók Komlóra, történõ áthelyezésére (így a 1953/54-ben, 1956.
szeptember 1-el és 1966-ban, a képzés megszûnésekor). Az áthelyezettek vájár szak-
munkásvizsgájukat Komlón tették le. 

A szigorú otthonrend, a tanulmányi követelmények és fegyelem betartatása szép
szakmai sikerekhez vezetett. Az intézet 1956-ban egységes maradt, egyetlen tanuló
sem távozott el, így 1957 januárjában már ismét mûködött az iskola. A nagymányo-
ki tanulók 1951-tõl vettek részt a különbözõ szocialista munkaversenyeken. Az
1966-os várpalotai Országos Szakmai Tanulmányi versenyen elsõ helyezést értek el
Hoffercsik János, Juhász Lajos és Sebes Zoltán vájártanulók. A nagymányoki vájár-
tanulók gyakorlati foglalkozásaikra autóbuszon jutottak el a bányaüzemekbe:
Nagymányok, Váralja, Máza és Szászvár. Váraljára kisvasúton, „népessel” tették
meg az oda-vissza utat.

A nagymányoki intézetben már 1950/51-tõl megkezdõdött a vasipari majd egyéb
szakmák oktatása. A vasipari szakképzést igény szerint, szakaszosan – nem minden
évben – indították. Örvendetes, hogy a hajdani vájárképzésben részvevõk, a tantes-
tület az új feladatokkal, sikerrel birkózott meg, saját fejlesztésével megoldotta a
szakmai képzés igényes szervezését. A szakmai sikereken túl kulturális értékek is
születtek: a szavalóversenyeken, énekkaruk (a fiúkórusnak országos sikere volt,
Gayer József vezetésével) rendszeres részvevõi voltak a helyi és országos rendezvé-
nyeknek. A térségben szükséges szakmunkásképzés érdekében a szekszárdi köz-
pontú, de bonyhádi 531. sz. Helyiipari Iskolát a nagymányoki iskolával vonták össze.
A nagymányoki termelés megszûnésével, a Bonyhád és térsége fejlõdése szakmun-
kásigényeire tekintettel, a nagymányoki központú iskolát Bonyhádra helyezték át,
ahol 1970-tõl új, hattantermes épületben 504. sz. Ipari Szakmunkásképzõ Intézet-
ként folytatta munkáját.

Igazgatók: Teleki István (1949-1951), Szentistványi Gyula (1951-1955), Pinezits
Imre (1955-1976), Magyar Péter (1976-1989), Fetzer Márton (1989-1999), Geresdi
Sándor (1999-).
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7.1.4. Mór

Perczel Mór Szakképzõ Is-
kola és Kollégium, Mór, a
MTH és MüM 321. sz. Ipa-
ri Szakmunkástanuló Inté-
zete.

Fejér megyében, Székesfehérvár után másodikként, Móron 1885-ben kezdte
meg mûködését az inasiskola. A község akkori lélekszámához viszonyítva tekinté-
lyes létszám, összesen 122 tanuló három évfolyamban, az elõkészítõ osztályban (45
fõ) és az I. osztályban 77 fõvel kezdte meg tanulmányait. Az iskolai foglalkozások
vasárnap történtek, az oktatás nyelve magyar és német volt.

A móri inasképzés a kisipari jellegû gazdaságnak megfelelõen alakult. A vasút
megépítése, a szénbányászat megjelenése, a villanytelep, fûrészüzemek, olajütõk
szaporodása a szakmai képzés bõvítését igényelte. 1945 után a terület fejlesztésének
meghatározója volt a bányászat, a legnagyobb szakmunkásigény is itt jelentkezett.

A Munkaerõ Tartalékok Hivatala a nagyüzemi szakmunkásigényekre tekintet-
tel kezdte a móri szakmunkásképzés fejlesztését. A népgazdasági tervekhez igazod-
va az 1950-es évektõl túlnyomórészt bányaipari (vájár), de építõ- és vasipari
iparitanulóképzés is folyt. Folyamatos toborzó munkával, az Alföld munkanélküli-
séggel küzdõ régióiból, kisebb mértékben a közvetlen környezetbõl számos tanulót
iskoláztak be, akik még a mai napig is Móron élnek. Mórott a vájárképzés 1952-ben
kezdõdött és az 1970-es évek elejéig tartott. A gyakorlati oktatás Kisgyón bányán
történt, ahol 1980-ban mûhelyt építettek a villanyszerelõ és lakatos képzésben rész-
vevõ tanulók számára.

A vájároktatásnak a Trautenberg-kastély adott helyet. A földszinten – termes el-
rendezésben – 160-170 tanuló kapott szûkös elhelyezést. Az otthonnak berendezett
termek helyett, kezdettõl szorgalmazták új otthon építését. Az elméleti képzés rö-
videsen kinõtte az épület adta kereteket, mivel az emeleten csak három helyiségben
folyhatott oktatás, a negyedik teremben a testnevelési foglalkozások történtek. Az
1957-ben megalakult Munkaügyi Minisztérium átvette a megszüntetett MTH fel-
adatkörét, meggyorsult a képzés korszerûsítése Az átalakított kastély és egyéb
igénybevett épületek helyett új iskola épült, amit 1974. szeptember 22-én adtak át. 

A tanulók toborzással, az ország minden részébõl érkeztek. A rendszeres tanu-
lás, munka, a szervezett foglalkozások, és fegyelem, a tisztaság megtartása a koráb-
ban ilyen feltételeket és követelményeket nem vagy csak kevéssé ismerõ fiatalok kö-
zött rendkívül nehézség forrása volt. A tanulókat a gyenge tanulmányi eredmény
esetén az intézmény elhagyására ösztönözték, illetve kizárták. Hasonlóan intézked-
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tek a fegyelmezhetetlen fiatalokkal szemben is.  A vájárképzés rangot jelentett, az
iskola meghatározott szerepet töltött be a község kulturális és sportéletében. A köz-
ségi ünnepi rendezvények és sportünnepélyek szép látványa volt az egyenruhás vá-
jártanulók megjelenése, kultúrcsoportjai mûsora, a tanulók gúlagyakorlata, jól szer-
vezett tornabemutatója.

Az újonnan formálódó móri tantestületnek rövid idõ alatt kellett megteremte-
nie azt a szakmai-pedagógiai környezetet, amelyben a tanítás és nevelés eredménye-
sen történhetett. Ebben a bányaüzemek sokoldalúan segítettek, a berendezés kiegé-
szítése, a tanulók felszerelése, a szociális ellátás köre, a mûhelyek felszereltségének
megteremtése mind magán viseli a vállalati támogatások jeleit.

A hagyományokra építve, a tapasztalatokat hasznosítva máig eredményes neve-
lõmunkát végez a móri szakmunkásképzés. Mai testülete megemlíti, hogy hosszú
évtizedek tapasztalata alapján igen merev kép alakult ki az iskoláról, ami nehezen
változik. „A legtöbb ember intézményünket még ma is „vájáriskolaként” emlegeti,
és ez nem tesz jót az iskola hírnevének.”- írja egy jelentés.  A móri vájárképzésben
részt vettek nem így gondolják. Nem feledkeznek meg iskolájukról, közülük többen
rendszeresen találkoznak, mások keresik és számontartják a tanulóévek felelevení-
tését.

Az 1950-es évektõl épültek Balinka, Márkushegy bányaüzemei, a kiterjedt inf-
rastruktúra. Kimondottan bányász települések alakultak ki, Kincsesbánya,
Bakonycsernye, Balinka-Mecsér, és Pusztavám település. Ekkor épült ki a családi
házas övezet a „bányásztelep.” Kincsesbányán 1999-ig a bauxitot, Balinkabányán
szenet bányásztak. Pusztavám Márkushegyi üzeménél még folyik a szénkitermelés.
A kincsesbányai bányaüzem bezárását a bauxitigény nagymértékû csökkenése tette
indokolttá. Az itt foglalkoztatott bányászok egy részét fenyõfõi munkahelyre helyez-
ték át, nagyobb részét inaktív állományba helyezték (25 év földalatti szolgálat után)
vagy izületi, reumatikus, asztma betegség miatt leszázalékolták. Hasonló történt
Balinka-bánya bezárásánál is.

„Bezárta kapuit a Balinkai Szénbánya” – irta a „Független” móri havilap. „…"a
szeretett, féltve õrzött bányát, mely annyi embernek, családnak adott biztos megél-
hetést: anyagi és szellemi egzisztenciát hosszú évtizedeken át. Egyszerûen nyugdíjas
munkahelynek titulálták; bizonyságban érezte magát, az, aki el tudott helyezkedni
az üzemben. 1922-re tehetõ a kisgyóni bányászkodás kezdete, majd 1952-re a
balinkai. 1972-ig mindkét üzemrészben folyt a termelés, közben 1963-ban élte fény-
korát, amikor 2804 embernek adott munkát, és közel ennyi családnak megélhetést.
Egy családból többen is dolgoztak itt. Bányászdinasztiák nõttek fel, bányászcsalá-
dok dolgoztak együtt.

Kezdetben az volt a terv, hogy Inotán épül egy erõmû balinkai szénre, de erre
már nem született szerzõdés. A bányát fokozatosan leépítették. A kisgyóni lakóte-
lepet felszámolták, nyolcvanegy családot költöztettenk Mórra, az egyszobás viskók
helyett két- és háromszoba összkomfortba, egész falut építettek Mecséren.
Bodajkon kétszáz modern lakás épült két és háromszintes épületekben. Ugyanott
korszerû 210 fõs munkásszállót létesítettünk. Móron még építettek egy harminckét
lakásos garzonházat. Összesen huszonkét községbõl szállítottuk be a dolgozókat, és
mindenütt meglátszott a bánya segítsége. Szabályos „káderképzés” valósult meg
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Balinkán, hisz innen került ki a Borsodi Szénbányák vezérigazgatója, a Veszprémi
Szénbányáké, valamint két fõosztályvezetõ is. Köszönhetõ ez annak, hogy például
1991-ben, az üzemben 20 egyetemet, 22 fõiskolát, 250 középiskolát végzett dolgozó
volt. De a fizikaiak képzését sem hanyagolták el: 832 szakmunkás, köztük 206 vájár
és segédvájár dolgozott az üzemben.” 

A korábban uralkodó vájárképzés a bányászat megszûnésével vesztett jelentõsé-
gébõl, ezért a vasipari, villamosipari, az autószerelõ, a szövõ, a karosszéria – lakatos
képzés bevezetése jelezte az intézet válaszát a gazdasági struktúra változásaira. Ezt
tükrözik az elmúlt évtized szakmai megújulást jelentõ képzési strukturaváltásai, a
képzési feltételek minõségi változása. Mórott a közismereti tantárgyakat tanító ta-
nárok túlnyomó többsége egyetemi végzettségû, a gyakorlati oktatók mûszaki képe-
sítésük mellett pedagógiai képzettséggel is rendelkeznek.

A képzés tárgyi feltételeit a bányaüzemek, a letelepedõ vállalatok, közte a Cse-
pel Mûvek Fémmû Móri Gyáregysége biztosította, korszerû, új forgácsoló gépek
beszerzésével és tanmûhely kialakításával. Sorra létesültek a kor technikai követel-
ményeinek megfelelõ tanmûhelyek Balinkabányán, Oroszlányban és a legmoder-
nebb technikával ellátott Ikarus tanmûhelyben. Az IKARUS tanmûhelye a korsze-
rû szakmunkásképzés tárgyi és személyi feltételeit a kor legmagasabb igényeinek
megfelelõen biztosította.

A képzési struktúra további változását jelentette az 1992-ben bevezetett közgaz-
dasági képzés, az érettségizett tanulók titkár – képzése, a legmodernebb számítás-
technikai ismeretek tanítása.

A móri szakképzés nagy utat tett meg az 1884-es ipartörvény kiadásától. A rend-
szerváltást követõ történeti léptékû társadalmi és gazdasági változások nagy meg-
rázkódtatást jelentettek a móri szakképzésnek. Elsõként az Oroszlányban és
Balinkabányán mûködõ tanmûhelyek szûntek meg, majd az IMAG a rákövetkezõ
évben pedig a CSMF Móri Gyáregysége szüntette be a tanmûhely mûködtetését.
Ezért vált szükségessé iskolai tanmûhely létesítése. A Városi Önkormányzat az is-
kola rendelkezésére bocsátotta a Petõfi Általános Iskola bányásztelepi épületét. Az
itt épült tanmûhelyt 1993-ban adták át.

A móri intézmény a változó feltételek között mindig alkalmazkodni tudott szak-
mai-pedagógiai felkészültségével az új gazdasági struktúrához, és ennek megfelelõ-
en alakítja a képzési struktúrát. Az eddigi történelmi utat többségében a becsületes
munka, színvonal és minõség, jogos, vagy jogtalan vélemények, ítéletek jellemezték.
Az iskola vállalja ezt a múltat, az örökséget, a tévedéseket és hibákat is, büszke az
eredményekre, a sikerekre, õrzi és folytatja a jó hagyományokat, de nem vállalja és
visszautasítja az alaptalan és jogtalan, a rosszindulatú véleményeket és kritikákat.

A felnõttképzés a területen állandó volt. A nyolc osztályt nem végzettek számá-
ra a bányavállalat 1971-1974 között oktatást szervezett (ezen 150 dolgozó végzett).
A növekvõ gépesítés figyelembevételével az 1980-as évektõl a felnõtt vájárképzés-
ben azok is részesültek, akiknek már gépészeti és villamossági ismeretei voltak (la-
katos, villanyszerelõ).

Perczel Mór Szakképzõ Iskola és Kollégium, valamint jogelõd intézménye igaz-
gatóinak névsora: Ipari Tanonc Iskola: Konetsny Gyula 1885-1910, Jókay Endre
1910-1921, Hruska Antal, Borszéki Lajos; MTH Vájáriskola – MüM 321. Ipari
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Szakmunkásképzõ Intézet – Perczel Mór Ipari Szakközépiskola és Szakmunkáskép-
zõ Intézet: Borbély Imre, Kovács János 1956-1980, Trosztmér Károly 1980-1987,
Szabó Károly (mb. ig.) 1987-1988, Mesterházy Zoltán 1988-1994, Brucker Mária
1994-2004, Józsa Tímea 2002-.
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7.1.5. Nagybátony

A Fáy András Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium.
A MTH majd MüM. 209. sz.
Ipari Szakmunkásképzõ Intézet,
Nagybátony.

Az észak-magyarországi barnakõszén-elõfordulások széntelepei a felsõ miocén
idején keletkeztek. A salgótarjáni és miskolci-ózdi medencében a bányászatot he-
lyenként rétegvíz és gázveszély nehezíti. Az ipari vagyon átlagos fûtõértéke 11,8
MJ/kg. Nógrád korábban is kiemelten szerepelt a nagyüzemi szénbányászat fejlesz-
tési terveiben.

A Népgazdasági Tanács határozata nyomán a Bányászati Minisztérium utasítá-
sára a Nógrádi Szénbányászati Tröszt segítségével szervezõdött meg a képzés. A
képzés megindításában nagy szerepe volt Kusnyér Zoltán bányaigazgatónak és a
BDSZ helyi Bizottságának. Nagybátonyban 1949. november 3-án kezdte munkáját
a vájáriskola. A Nógrádi Szénbányák és a BDSZ magáénak tartotta a vájárképzést.
„A hol legyen a vájáriskola, ki irányítsa” kérdések mindennaposak voltak a MTH
1950. évi megalakulásáig. A MTH megépíttette a nagybátonyi Bányászvárosban a
vájárképzõ intézet két épületbõl álló épületegyüttesét. Az iskola 1951. szeptember
1-re készült el. A hat tanterem, és egy gépterem a tanítás jobb feltételeit teremtet-
te meg.

A jelentkezett ötven 16-24 éves tanuló 4-5-6 osztályt végzett, kisebb részük a
nógrádi területrõl, nagyobb részük az ország más helyeirõl érkezett. Az elsõ évet 46
beiratkozott tanuló kezdte meg. Az igen alacsony végzettség, a számukra eddig nem
ismert elvárások (rendszeres és követelményállító iskolai munka, fegyelem, munka-
végzés, magatartási formák) nagy ellenállást keltettek, ami gyakran példátlan fe-
gyelmezetlenségben, késésekben, italozásban tükrözõdött. A lemorzsolódás a vájár-
képzés egész ideje alatt különbözõ mértékben, de jelen volt. A 46 vájártanulóból
1951-ben 39-en végeztek vájárként. Az egyenlõ munkavállalás lehetõsége, a kedvez-
mények lányok számára is vonzóvá tették a bányászszakmát.  A lányokat azonban
erkölcstelenségük és fegyelmezetlenségük miatt 1950 elején áthelyezték a Gödöllõi
Állami Nevelõintézetbe.

Az egyre nagyobb számban érkezõ tanulók elhelyezése sok gondot jelentett. Ok-
tatásuk több helyen, a Wein-házban, a régi községi orvosi rendelõben, a nagyközsé-
gi tanács elõtti Népbolt épületében történt. Lakhelyül a Mária utcában egy magán-
ház szolgált. Ágynemûrõl, ruhájukról maguk gondoskodtak. Innen egy részük a volt
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tanmûhelyi részben (ma tornaterem) más részük a létszámnövekedés miatt a 104.
számú legényszállóra került (itt orvosi rendelõ és mentõállomás volt). Az otthont
(20 szoba, konyha, ebédlõ, tanulószobák, stb.) 1952 január 1-én adták át. A
nagybátonyi intézet otthona 1965-ben lett Kollégiummá.

A szervezõdõ tantestület kezdetben egyenetlen felkészültségû volt. Az elemi is-
kolai tanítók mellett az oktatók, a nevelõként foglalkoztatott bányászok földalatti
gyakorlatuk mellett maguk is csak 5-6 osztályt végeztek. Nehezen birkóztak meg a
fiatalok fegyelmezésével, a szakmai nevelés nehéz feladatával. Az oktatók, nevelõk
fluktuációja is jelentõs volt, sokan csak 1-3 hónapot, fél évet töltöttek az intézetnél.
A testület azonban folyamatosan erõsödött, egysége a szakmai feladatok teljesítése,
a MTH követelményei és szigorú elvárásai következtében fokozatosan szervezet-
tebb és ennek megfelelõen hatékonyabb lett. A Mûszaki Tanárképzés sokat segített
a hiányzó szaktanárok biztosításában.  Egy 1951-es felügyeleti jegyzõkönyv megál-
lapítja, hogy tankönyvek nincsenek, igen gyér a szemléltetés. A magyar, természet-
tan, alkotmánytan tantárgyakat „csak a kréta és tábla eszközeivel szemléltetik”. A
tantestületben fõiskolai végzettséggel heten, középfokú végzettséggel 7, csak nyolc
általános iskolai osztállyal 3 fõ tanító rendelkezett. A negyven egyéb alkalmazott,
fõleg oktató, szakmai gyakorlattal igen, de csak 6 vagy ennél kevesebb elemi osztá-
lyú végzettséggel rendelkezett. 

Az otthonban fáradságos, de sikeres nevelõmunka folyt, többek között Gábor
Tamás kulturális nevelõtanár vezetésével. Sorra alakult meg az énekkar, tánccso-
port. A faragószakkör id. Szabó István vezetésével mûködött, nógrádi és budapesti
alkotásai kiemelkedõ emlékei a bányászatnak. A szervezett kultúrélet eredményét
többek között a kultúrcsoport 1955. évi sikere bizonyítja: Hatvanban az Országos
Kultúrversenyen a nagybátonyi kultúrcsoport és táncegyüttes elsõ díjas lett. Az is-
kola kultúrcsoportja sokakat vonzott, lányok a községbõl is jöttek szerepelni. Az in-
tézet sportmunkáját is számos eredmény kísérte. 1953-tól kiemelkedõ sikerek köny-
velhetõk el az atlétika (ezer méteres síkfutásban Dénes István), a röplabda, ökölví-
vás (Kazip Zoltán) országos elsõ helyezettek lettek. Az évek során a számos tantár-
gyi versenyen, helyi és országos vetélkedõn álltak helyt a nagybátonyi vájártanulók.

1949-1958 között az intézet és a bányavállalat folyamatosan toborzott elsõsorban
Nógrád, a Hajdúság és Nyírség területén. 1952-1955 között például hatezer kilomé-
ter utat tettek meg, több mint kétszáz találkozót szerveztek szülõkkel, iskolákkal, ta-
nácsi szervezetekkel. Sokszor kultúrmûsorokkal jelentek meg a toborzó utakon. A
toborzás nem volt könnyû, a falvakban például több helyen elbújtak a vájár egyenru-
hások elõl, mert rendõröknek, végrehajtóknak nézték õket. Esetenként órákig agi-
táltak, mert a létszámra szükség volt és minden tanulóért prémium járt. Azt a szülõt,
akirõl kiderült, hogy hazahívta gyermekét, 1500 Ft pénzbüntetéssel sújtották.

Az intézet és a Nógrádi Szénbányák a gyakorlati munka jobb megszervezésére,
a tanulóknak megfelelõ és a tantervvel egyeztetett munkavégzés feltételei megte-
remtésére törekedtek. A szakmai elméleti és gyakorlati követelményeit szigorítot-
ták, 1957-tõl bevezették a szakoktató-tanári rendszert. Folytatódott a kabinetrend-
szer, szaktantermi rendszer kialakítása, sokoldalú tapasztalatcsere alakult ki az in-
tézetek között, szervezettebb lett a bányaipari szakmai munkaközösségek munkája,
nõtt a módszertani kultúra. A tantestület számos szemléltetõeszközt készített. Pl. az
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ácsolat irányba-állítás modellje, az Irén bánya modellje (ez szakmai bemutatón dí-
jat nyert) országosan ismertek voltak. A nagybátonyiak kapcsolatfelvételt kezdemé-
nyeztek a salgótarjáni és a selypi intézettel. Ez utóbbitól több szemléltetõeszközt
kaptak. Részt vettek a Tatabányán rendezett továbbképzéseken, állandó volt az in-
tézetek közötti tapasztalatcsere, pl. Ajka, Aszód, Balassagyarmat, Nagybátony,
Oroszlány, Tatabánya. Országosan több bányaipari bemutató foglalkozást tartottak.

A gyakorlati képzés változatosan alakult. 1949-50-ben a tanulók egy részét ott-
hon hiányában. Kisterenyén, Vizslás-Ujlakpusztán helyezték el. A szállás a Vizslás-
Ujlak vasúti megálló mögötti volt uradalmi épületben volt. A tanulók a helyi, vizs-
lási bányaüzemnél kaptak gyakorlati oktatást. A gyakorlat: üzemi vájárok, munká-
sok mellett történt. A maconkai Irén-bánya, amelyet tanbányául jelöltek ki
egyidõben olyan gyengén felszerelt volt, hogy a tanulókat más üzemekbe vitték ta-
pasztalatot szerezni. Egy szakfelügyeleti látogatás megállapította, hogy az oktatók
nem foglalkoznak a tanulókkal, munkaszervezés híján ezek egész nap céltalanul lé-
zengenek. A munkafeladat-magyarázatok elmaradnak, kevés oktató foglalkozik
megfelelõen a tanulókkal. Legtöbbjük csak a munka ellenõrzésére szorítkozik.
1954. márciusában a MTH Igazgatóság körlevelet adott ki a szakmai nevelés minõ-
sége érdekében. Képesítési elõírásokat fogalmazott meg, közte azt, hogy a tantestü-
letek oktatóinak legalább nyolcosztályú végzettsége legyen, 5-6 éves munkaviszony-
nyal, a szakma tökéletes ismeretével rendelkezzenek. A nevelõknek megfelelõ pe-
dagógiai képzettsége legyen, akik nem megfelelõ képesítésûek, elbocsátandóak.

A követelményeknek megfelelõbb kazári Pólyos üzemet 1955-ben minõsítették
Tanbányának, ahová autóbusszal szállították a tanulókat (9 km). Az Irén Tanbánya
1960-ban, a Pólya Tanbánya 1961-ben szûnt meg. 1958-tól a Rákóczi telep melletti
Rákóczi Tanbánya volt a gyakorlati képzés helye Ettõl az évtõl a vájárképzés befe-
jezéséig (1967-ig) a Rákóczi Tanbányában történt az elsõ és másodévesek képzése.
A Rákóczi Tanbánya munkahelyein kívül az új technológiák elsajátítására a har-
madéves vájártanulók háromhavi turnusokban üzemi gyakorlatokon vettek részt
Szorospatakon, és a Katalin bányaüzemben.
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A gyakorlati képzés javult, módszertani bemutató foglalkozásokra került sor. A
tanulók teljesítménye és szakmai hozzáértése folyamatosan emelkedett. Palócz Jó-
zsef vájártanuló például jó elméleti felkészültséggel és gyakorlati munkájával az
1955-ös MTH intézetek vájártanuló versenyén elsõ helyezett lett. Vájárbizonyítvá-
nyát és a DISZ KV ezer Forintos jutalmát ünnepélyesen vehette át. Felvételt nyert
és elvégezte a miskolci Bányaipari Technikumot. Késõbb Bisján József néven 1962-
ben az Intézet KISZ titkára lett.

Az 1956-os forradalom eseményei az intézet életét hosszabb idõre megzavarták.
A 146 elsõ évesbõl 1957 januárjában mindössze 39 tanuló érkezett vissza. Az inté-
zet átrendezõdött, nõtt a szakmai-pedagógiai munka minõsége, eredményes mûve-
lõdési munka folyt, átmeneti eredményt hozott az ismét megindított toborzás.

1959-tõl az intézeti kultúrmunkát Somogyi Jenõ nevelõ irányította igen jó ered-
ménnyel. A József Attila Olvasómozgalomban elért jó eredmény egyik következmé-
nye, hogy az Intézet háromezer kötetes könyvtárat kapott. Az intézet kiterjedt kul-
turális és sportkapcsolatokkal rendelkezett. Kölcsönösen látogatták egymást a nagy-
oroszi és az aszódi laktanyával, kapcsolatokat éltettek az orosz katonákkal is, akik
mûsoraikkal nagy tetszést arattak a városban is. Színjátszóik a Harmadévesek c. víg-
játékkal az Iparitanulók Országos versenyén I. díjat nyertek.

1961-tõl bevezették az egészségügyi képzést majd 1967-tõl tovább bõvül az inté-
zet képzési köre. 1970. január 1-vel megszûnt a 217. Balassagyarmati Intézet 210.
számú pásztói fiókiskolája, tanulóik Nagybátonyba kerültek. Az intézetben 1970-
ben 760 tanuló 25 osztályban, 5 tanmûhelyben készült szakmájára. Új gépüzemi tan-
mûhely épült 1972-ben, amelyet rövidesen kétszer bõvítettek. Az Intézet feletti fel-
ügyeletet 1973-tól a MüM-tõl a Nógrád Megyei Tanács Mûvelõdésügyi Osztálya
vette át.

1977-tõl újra indult a bánya-elektrolakatos képzés. A Nógrádi Szénbányáknál és
a Ganz-vállalatnál a szanálás miatt 1989-tõl csökkent majd végleg megszûnt a szak-
munkásképzés.

Igazgatók: Ködmön István bányász,(1949-1950), Cs.Tóth József tanár (1950-
1951), Vadkerti Tibor tanár (1951-1953), Pópity Béla tanár (1953-1954), Szücs La-
jos tanár (1954-1955), Dénes Márkus tanár (1955-1959), Kovalovszky József techni-
kus (1959-1963), Hantos Sándor tanár (1963-1991), Bocsó Imre mûszaki tanár
(1991-1996), Krasznai István mérnök-tanár (1996-1998), Király Gyuláné tanár
(1998-)
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7.1.6. Oroszlány

Eötvös Loránd Ipari Szakmun-
kásképzõ Intézet és Szakkö-
zépiskola,
Munkaügyi Minisztérium 312.
számú Szakmunkásképzõ Inté-
zet. Oroszlány.

Oroszlány a Vértes nyugati oldalán terül el. A római korban is lakott település,
elsõ írásos emléke 1252-bõl származik, Oroszlánykõ néven említik. A török hódolt-
ság alatt majdnem kihalt, újjáéledését a megmaradt lakosság mellett a Nyitra me-
gyébõl betelepült szlovákok erõsítették.

A Vértes hegység Északnyugati elõterében elhelyezkedõ barnakõszén medence
az alsó-eocén idõben keletkezett. A medence jelentõs részén két mûvelhetõ telep
fejlõdött ki. A telepek közel szintesek, tektonikailag egymásra merõleges irányban
szabdaltak. A széntermelés 1780-ban Vértessomlón kezdõdött, 1894-tõl az Ester-
házyak és a Magyar Általános Kõszénbányák Rt. intenzív kutatásokba kezdett. 1897
decemberében Síkvölgyön megkezdték a termelést. Kutatás kezdõdött 1904-ben
Mór és Pusztavám majd 1915-ben, Oroszlány határában is. A szénkutatások ered-
ménnyel jártak, Oroszlányban 1937. december 4-én jött felszínre az elsõ csille szén.
A világháborús konjunktúra majd az államosítás egyre nagyobb szénigényt jelentett,
ami a széntermelés fokozását kívánta.

1952-tõl a Tatabányai Szénbányászati Tröszt irányításával az oroszlányi aknák
nagy önállósággal, „Akna-vállalat” szervezetben mûködtek. A gyorsan növekvõ ter-
melés, az új perspektivikus területek ismeretében a Nehézipari Miniszter 1957. ja-
nuár 1-el önálló vállalati jogosultsággal ruházta fel az oroszlányi területet, megala-
kult az Oroszlányi Szénbányák. A vállalat fejlõdése szinte teljes egészében a szoci-
alista korszakra esik. Jelentõs termelése, technikai fejlõdése együtt alakult a nagy-
fokú koncentrációból adódó teljesítményekkel, mellyel párosult a szakmai képzések
széles köre. A vállalat szakmai teljesítményeivel mindig a hazai bányászat élvonalá-
ban volt.

Az ismert és folyamatosan kutatott jelentõs kõszénvagyonra számos terv ké-
szült. A nagymennyiségû égõpalára telepítették az Oroszlányi (Bokodi) Hõerõmû-
vet (200 MW). A termelés növeléséhez a munkaerõ utánpótlás megteremtésére is
szükség volt.

1949. végén a településen nehezen találtak lakhelyet olyan fiatalok számára, ki-
ket a MTH tervezett ipari tanuló iskolájába fogadni tudtak volna. Az iskolába je-
lentkezetteket ideiglenes szálláson helyezték el, õket 1950.  elején vették fel a MTH
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348. számú iparitanulóiskolába. Képzésük villanyszerelõ és vasas szakmákban, gya-
korlati oktatással kezdõdött. A tanulóotthon a MTH 97. számú Iparitanuló Otthon
nevet viselte. A leánytanuló otthont a Budapestrõl érkezett Páli Erzsébet 1950. má-
jus végén szervezte meg. Az iskola és otthon a Táncsics Mihály úton lévõ barakk-
épületekben mûködött. A tanulóképzés feltételeinek javítására a Tatabányai Szén-
bányászati tröszt 1952-ben ideiglenesen több barakkot adott át oktatási célokra (az
5, 6 és 12. barakképületek). Az új iskolaépület 1953. szeptemberében, a Bányász-
napra készült el, a hiányosságok pótlása még hosszabb ideig eltartott.

Oroszlányban a vájárképzés a leánytanulók felvételével kezdõdött. Az
1950/1951 tanév elején toborzott másodéves lányok egy része Sajószentpéterrõl má-
sik része Tatabányáról érkezett. 

Az oroszlányi iparitanulóképzés az 1950/1951. tanévben három osztállyal kezd-
te meg az oktatást. Az elsõ (A) osztályban a vasas és villanyszerelõ tanulókat oktat-
ták. Az elsõ (B) vájárosztályban Gál Ilona osztályfõnökségével 30 elsõéves leányta-
nuló, a (C) vájárosztályban Inotai Lajos igazgató osztályfõnökségével 12 másodéves
leánytanuló készült a vájárszakmára. Az 1951. évi õszi értékelése megállapította,
hogy 10 fiú és 41 lánytanuló van, utóbbiak vájártanulók. 1951. november 10-én hét
leánytanuló tett vájárvizsgát (Balogh Eszter, Bertók Jolán, Czifra Etelka, Lórik Er-
zsébet, Somodi Irén és Vigh Borbála). AZ évközi vizsga azért történt, mert az 1951.
december 10-én megjelent minisztertanácsi rendelet megszûntette a leányok vájár-
képzését de a másodéves tanulók lehetõséget kaptak a vizsga letételére.

Az iskola a bányavállalattal együtt jelentõs toborzómunkát fejtett ki. A toborzá-
si engedély Budapestre és Szolnok megyére szólt, de minden elérhetõ helyrõl is fo-
gadtak tanulókat. Az oroszlányi 110 vájártanulóból 1953-ban négy osztályt alakítot-
tak ki.

Az iskola 1951 szeptemberétõl a MTH 202. számú ipari tanuló iskola besorolást
kapta. Az iskolák-otthonok egységes irányítás alá vonása következtében az oroszlá-
nyi MTH 202. sz. iskola és MTH 214. sz. otthon összevont, egységes irányítással,
mint MTH 202. Iparitanuló Intézet folytatta mûködését (1952. április 1-tõl). Az is-
kola 1952. szeptember 1-tõl viselte a MTH 312. számú Iparitanuló Intézet jelölést.
Az oroszlányi otthon 1967. június 3-án nyerte el a Kollégiumi címet. Az iskola 1954-
ben vette fel az Eötvös Loránd ne-
vet, amit hivatalosan 1961-tõl hasz-
náltak.

A MTH Kollégiuma 1953-ban
foglalkozott a vájárképzés javításá-
val és többek között elõírta, hogy
1953 szeptemberéig bányamû-
veléstani kabineteket kell kialakí-
tani. A szemléltetésre (bányamû-
veléstan, bányamérés, geológia,
bányagépészeti, a közismereti tan-
tárgyakhoz) számos modell, tábla
rajz készült.
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Számos saját kiadású módszertani anyag került ki az oroszlányi szakemberek
kezébõl. 
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Kiforrott módszertannal történtek a bányagyakorlatok. A magyar szaktanterem
falán egy Babits Mihály idézet köszöntötte a tanulókat:” A magyar nyelv tökéletes
hangszer, minden zenére képes”. 

A szemléltetés új szakaszát jelentette az audiovizuális eszközök rendszerének
fejlesztése az iskola mûhelyében gyártott guruló eszköztárak összeállításával (au-
diovizumobilok). 

A földalatti munka részletes tanítására az iskola területén bemutatóbánya épí-
tése történt. A magas talajvízszint miatt ez az intézetben nem sikerült, így az a vá-
ros Kossuth Lajos utca felõli, iskolával szembeni domboldalán valósult meg. A Tan-
bánya üzemvezetõje irányításával a szakoktatók és vájártanulók három hónap alatt
60 m vágatot hajtottak ki. A bemutatóhely alkalmas volt a szemléltetésre.

Az üzemi gyakorlóhelyek és Tanbánya kialakításával azonban rövidesen fel-
hagyták (1954) véglegesen pedig 1963-ben számolták fel.

Az iparitanuló-képzés tudományos, szakmai-pedagógiai módszertani fejleszté-
sére a 113-2/1953. MTH sz. rendelet alapította meg a Munkaerõ Tartalékok Hiva-
tala Módszertani Intézetét. A módszertani munkában az oroszlányi intézet kiemel-
kedõ eredményeket ért el, a szakmai és közismereti témák megírásában, kutatásá-
ban, a szemléltetés eszközrendszere alkalmazásában, azok gyártásában és országos
elterjesztésében. A szakmai-pedagógiai munka irányítója és kezdeményezõje volt
Major Gyula és Paulics Gyula, akik a fejlesztõmunkában mindenkor lelkes és szak-
mailag elhivatott társakra találtak a nevelõtestület között, magukkal vonva néhány
vállalati szakembert is. A szakmai-pedagógiai tevékenységet számos közleménnyel
örökítették meg. Ez a jó gyakorlat mindmáig fennmaradt.

A tantermi fejlesztés, a kabinetrendszer kialakítása országosan ismertté tette az in-
tézetet, mert valamennyi szaktantárgy oktatása a kabinetekben történt. Siker volt az
1954-ben a vájártanuló intézetek közötti országos versenyben elért elsõ helyezés, amit a
Minisztertanács és DISZ KB Vörös Vándorzászlóval jutalmazott. A Módszertani Inté-
zet fejlesztési pályázatán 1955-ben a vájárképzõ intézetek között II. helyezést értek el.

A bánya-elektrolakatos szakmunkásképzés 1962-ben kezdõdött, 1964/1965-ben
ez a szakközépiskolai szinten is megkezdõdött.  Az iskola és az Oroszlányi Szénbá-
nyák Vállalat Szakoktatási Bizottsága 1963. november 9-én tartott ülésén döntött a
hagyományos bánya-elektrolakatos szakmunkásképzés visszafejlesztésérõl és a
szakközépiskolai képzés bevezetésérõl. Ezt a vállalat sokoldalúan támogatta.
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A szénbányászat termeléscsökkenése és távlati tervei nyomán a tatai és oroszlá-
nyi vájártanulóiskolák összevont képzést terveztek, oroszlányi központtal. Terv ké-
szült arra, hogy a várpalotai bánya-elektrolakatos tanulók képzését Oroszlányba te-
lepítik. Ez részben a bányavállalatok, részben a szakmunkásképzõ intézetek ellenál-
lásán megbukott. A bányászati létszámhelyzetre tekintettel az Oroszlányi Szénbá-
nyák igazgatója 1967-ben közölte, hogy nem kívánja a vájárképzés folytatását, a vég-
zetteket sem 1967-ben, sem késõbb nem fogadják. Az intézet nagy erõfeszítéssel
folytatott toborzó munkája eredményeképpen 1967 szeptemberében két elsõéves
vájártanuló osztály indult, utoljára 1968-1969-ben indult elsõs vájár osztály. 1974
szeptemberében ismét szükségessé vált a gépész, bánya-elektrolakatos és vájártanu-
ló beiskolázás. A létszámhiányt ez a beiskolázás nem tudta pótolni, de némi re-
ményt keltett a képzés lehetséges folytatására. A bánya-elektrolakatos és vájárkép-
zés egy-egy elsõ osztállyal 1975-ben nagy erõfeszítések árán ismét elkezdõdött. Az
elméleti oktatás az oroszlányi szakmunkásképzõben történt, a gyakorlati oktatást
csak vállalati állományú szakoktatók végezték.

A vájárképzés megszûnése (1971) érzékeny veszteség volt. A szakmát évtizedek
óta mûvelõ tanerõk közül 1967 és 1971 között harminchat pedagógus távozott (12-
en maradtak). A tantestület kb. 75%-a kicserélõdött. 

1969-tõl a szakmunkásképzõ intézetek középfokú oktatási intézmények lettek, a
szakmai képzéssel összefüggõ ágazati jogkört a munkaügyi, az oktatás és nevelés
jogkörét pedig a mûvelõdésügyi miniszter gyakorolta. 

Az oroszlányi iskola a gazdasági struktúraváltás közepette nagy erõfeszítések-
kel, szakmai-pedagógiai tudása legjavával vett részt a gyors átalakulásban. Új szak-
mák, képzési irányok jelentek meg, közte az a kísérleti képzés, amelyben a szakmá-
val rendelkezõk egy éves tanfolyam sikeres elvégzésével, vájárképesítést szerezhet-
tek. Az iskola története feldolgozása széleskörû és alapos gyûjtõmunka keretében
történt rendkívül szerteágazóan. Jubileumi évkönyvükben nemcsak a tantestület
tagjait, de a végzett tanulókat is névszerint örökítették meg 1951-tõl. Az iskola negy-
ven éves fennállásának jubileumi évében itt rendezték a Bányaipari Szakmák Orszá-
gos Versenyét (1993. március 25–26-án). Az iskola egyike volt azoknak, ahol a
BDSZ száz százalékos szervezettséggel mûködött.

Igazgatók: Inotai István (1950–1951), Takács István (1951. okt. 15–l952. szept.
29.), Mészáros Ferenc (1952. szept. 30.–1954. máj. 16.), Závory Zoltán (1954. máj.
17.–1957. júl. 31.), Békefi Antal (1957. aug. 1.–1960. nov. 29.), Borbély Imre (1962.
febr. 1.–1967. máj. 21.), Molnár Ferenc (1967. aug. 1.–1968. jún.15.), Kovács Pál
(1968. okt. 1.–1975. aug. 31.), Odrovics Kálmán (1975. okt. 1.–1981. júl. 31.), Murá-
nyi Simon (1981. aug. 1.–1986. okt. 31.), Varga István (1987–2002), Grúber György
(2002–)
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7.1.7. Pereces

Debreceni Márton Szak-
képzõ Iskola.
Miskolc-Pereces.
Munkaügyi Minisztérium
104. sz. Ipari Szakmunkás-
képzõ Intézet. 

A Miskolc és Diósgyõr környéki szénbányászat csoportjába az egykori diósgyõ-
ri kincstári uradalom földjén (Lyukó-, Csanyik--, Köpüs-, Gyertyán-, Egres- és a Pe-
recesi völgyben) valamint a mai Miskolc határában fekvõ községek – Varbó,
Radostyán, Parasznya – területén telepített és mûvelt bányák tartoznak. Ezek közé
tartozott Pereces is. A közigazgatásilag Miskolchoz tartozó települést 1868-ban em-
líti Lónyay Menyhért pénzügyminiszter. A területen, a Pereces-völgyben talált szén-
kibúvásokon néhány család folytatott bányászkodást. A diósgyõri vasgyártás meg-
kezdésével a perecesi kõszénre szükség volt. Kiépült a perecesi vasút, megépítették
a Pálinkásra átmenõ alagutat. Az elsõ bányászok és telepesek a felvidéki ércbányák-
ból érkeztek. Az 1910-es népszámlálás Perecesen 2319 vegyes nemzetiségû telepest
állapit meg. A bányatelepen sorra épülnek meg a lakó- és szolgáltatóépületek.

A borsodi bányászat fejlesztéséhez a szakképzett munkaerõt itt is az ifjúsági for-
rások voltak hivatva biztosítani. A vájár szakoktatás Perecesen 1950-tõl kezdõdött.
Az intézetben országosan elsõk között szervezõdött a szakkabinetek sora, közte a
pedagógiai kabinet. 

A vájárképzés Perecesen, Sajószentpéteren, és Kurityánban, a volt Batthyányi
kastélyban folyt.

A gyakorlati oktatás kezdetben kijelölt egyedi munkahelyeken, majd tanmezõk-
ben és a Tanbányákban történt. 
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A perecesi vájártanulóintézet tanulói kezdetben a Mátyás-táróban kialakított
tanbányában, majd 1968-tól Erenyõ egyik bányamezejében dolgoztak. Legutóbb
Lyukóbánya adott helyt a gyakorlati oktatásnak.

A sajószentpéteri intézetnek 1957-ig Kandón, 1962-ig Kakucsán, 1966-ig a leál-
lított Haricán végül 1968-ig az ugyancsak leállított Sajószentpéter II-õn volt tanbá-
nyája.

A kurityáni vájártanulók a kurityáni lejtõsakna bányamezõjében majd Fel-
sõnyárád II-õn és Feketevölgy II-õn sajátították el a szakma gyakorlati fogásait. A
borsodi szénmedencében 1955-tõl a vájártanulók mellett bányavillanyszerelõk,
1957-tõl elektro-lakatosok, 1996-tól jármûlakatosok, autószerelõk, forgácsolók kép-
zése történik. 

1957-ben a három szakképzõ intézménynek 560 vájártanulója és mintegy ötven
elektrolakatos tanulója volt. 1970-ben Perecesen már csak 83 vájár, 90 lakatos és
160 elektrolakatos tanuló vett részt a képzésben.

A borsodi vájárképzésre jelentkezõk feltûnõ csökkenése összefüggött az 1967-
ben nyilvánosságra hozott kormányprogrammal, amely az energiastruktúra megvál-
toztatását, a szénbányászat visszafejlesztését irányozta elõ. 1970. és 1981. között, a
IV. és V. ötéves terv idõszaka alatt a termelés stabilizálódott, a szénigények némileg
növekedtek. Tartós jövõkép azonban nem bontakozott ki, ezért a szénbányászat egy-
re kevésbé lett vonzó a fiatalok számára. Közrejátszott ebben a munka nehézségi fo-
ka, az állandó veszélyhelyzet, a magas túlmûszakarány, az elõnytelen munkarend.

A perecesi vájároktatás kezdetben elfoglalt magánházakban, barakkokban és az
általános iskola épületében történt. A tanulók lakóhelye barakkokban és magánhá-
zakban volt. A vájáriskola és kollégium impozáns épülete 1954-re készült el. A kor-
szerû tantermek, jól felszerelt laboratóriumok, a tantestület felkészültsége országo-
san elismertté tették a perecesi képzést, amelynek módszertani bázisként is kitünte-
tett szerepe volt a vájárképzésben. A tanárok többsége idõvel egyetemi és fõiskolai
végzettséget szerzett, a szakelméletet technikus- és mérnöktanárok oktatták.

A gyakorlati képzés az Újaknára telepített Tanbányában folyt. Itt a hagyomá-
nyos bányászati biztosítási formákkal és eszközökkel ismerkedhettek a tanulók. A
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korszerû technikát Lyukóbányán majd Erenyõ-bányán tanulták meg a vájártanulók,
akik az utolsó képzési szakaszban ismét Lyukóbányán tanulhattak immár a legkor-
szerûbb eszközökkel és körülmények között. 1965-tõl új szakmákkal bõvült a kép-
zés, nõtt a tanulók száma. A borsodi bányagépesítés szakmai háttere biztosítására
1965-tõl kezdõdött meg a bánya-elektrolakatos képzés, amely 1974-ig tartott.

A borsodi bányák felszámolása nyomán a vájárképzés egyre nagyobb nehézsé-
gekbe ütközött, a képzés 1993-ban új évfolyammal nem indult. A kitartó erõfeszíté-
seknek köszönhetõen dr. Dósa Kálmán Tanbánya igazgató kezdeményezésére át-
menetileg 1994-tõl újraindult a képzés. A perecesi vájártanulóképzés a 2000. június
20-án átadott utolsó oklevelekkel szûnt meg, a gyakorlati oktatást Lyukóbányán
2000-ben fejezték be (a bányát 2004-ben zárták be).

A 2000. évben a perecesi iskolát a Mezõgazdasági és Élelmiszeripari Szakközép-
iskolává vonták össze, ekkortól Debreczeni Márton Szakképzõ Iskola néven folytat-
ja munkáját.

Igazgatók: A kezdetektõl 1984-ig az intézet igazgatója Kálna Ottó volt, majd õt
követte 1984-1999 között dr. Gyimesi László. Egy tanévig, 1999-tõl 2000-ig Fülöp
Ferenc volt az igazgató, majd 2000-tõl dr. Veres Jánosé, akinek személyében nagy
tapasztalattal rendelkezõ vezetõt ismerhetett meg a tantestület, ma is Õ az iskola
igazgatója.
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7.1.8  MüM 322. sz. Hunyadi János Ipari Szakmunkásképzõ Intézet (Pétfürdõi Vas- 
és Fémipari Szakirányú Iparostanonciskola)

A második világháború befejezésekor a Péti Nitrogénmûvek romokban hevert.
Az újjáépítés komoly erõfeszítést igényelt az államtól, vállalattól, emberektõl egy-
aránt. A gyár dolgozóinak nagy része elmenekült és nagyon kevés ember volt, akit
munkába lehetett állítani. Az Ideiglenes Kormány rendeletileg kimondta a szakok-
tatás általános újjászervezést, így a gyár építése mellett szükséges volt egy új szak-
képzõ iskola létrehozása.

1946. nyarán, az üzemi bizottság és a szakszervezetek javaslatára a gyárvezetés
elhatározta egy vas- és fémipari szakirányú tanonciskola felállítását. E tervet támo-
gatta az Iparügyi Minisztérium, a Vallás és Közoktatási Minisztérium, valamint ezen
minisztériumok iparoktatási fõigazgatóságai. Így az építési engedély már 1946. októ-
ber 18-án megérkezett. A tanítás vendég tantermekben kezdõdhetett el. A szakmun-
kásképzésrõl szóló 1949. évi IV. sz. iparostanulókról szóló törvény Pétfürdõ terüle-
ten is megteremtette a modern nagyüzemi szakmunkásképzés feltételeit.

Megkezdõdött az iskola építése, avatása 1951. szeptember 1-jén volt. Mivel Vár-
palota térségében három iskola mûködött, így a pétfürdõi új iskola kapta azt a jo-
got, hogy vasipari, villamosipari és vegyipari szakmunkásképzést folytasson. (A vá-
jár iskola csak 1953-ban készült el.) A tatabányai, oroszlányi, várpalotai szénbányá-
szati vállalatok lakatos és villanyszerelõ igényének kielégítése céljából 1954-ben
megkezdték a 105. sz. bánya-elektrolakatos (mélymûvelõ) szakma oktatását is.

Az iskola önálló kollégiummal is rendelkezett, ezért nem volt gond a tanulók el-
helyezése. (Az iskola országos beiskolázási joggal rendelkezett.)

Az elektrolakatos szakma gyakorlati oktatását a Várpalotai Tröszt Gépüzem te-
rületén létrehozott tanüzem biztosította. Az I. és II. évfolyam részére szervezett tan-
mûhelyi oktatásban, két mûszakos rendszerben. A III. évfolyam tanulói turnusos
képzésben a beiskolázó vállalatok üzemeiben dolgoztak. 1955-tõl kezdõdõen a ta-
nulók földalatti oktatását segítette a II. évfolyam részére létrehozott földalatti tan-
mûhely.

A bánya-elektrolakatos szakmai oktatás tervezett színvonalának növelése céljá-
ból (szakközépiskolai tagozat indítása) 1962. szeptember 1-i hatállyal a képzést és a
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tanszemélyzetet (népgazdasági érdekbõl) áthelyezték a várpalotai 305. sz. Ipari
Szakmunkásképzõ Intézetbe.

1971. szeptember 1-jén a MüM határozata értelmében a 322. sz. Ipari Szakmun-
kásképzõ Intézet a várpalotai 305. sz. Ipari Szakmunkásképzõ Intézet szerves része
lett, mivel a bányaipari szakmák oktatása már nem volt elegendõ az intézmény üze-
meltetésére. Így Pétfürdõrõl az esztergályos, lakatos, kovács, villanyszerelõ, hegesz-
tõ, csõhálózatszerelõ, autószerelõ, karoszszérialakatos, kõmûves, szabafestõ-má-
zoló, nitrogénipari vegyész, irányítástechnikai mûszerész, hõtechnikai mûszerész,
vegyianyag-gyártó szakmákat már a város szívében mûködõ kiemelt képzési formá-
tumú mamutiskola végezte, Az átszervezés után a pétfürdõi iskola kollégiummá ala-
kult, majd a tanácsi irányítás bevezetésekor általános iskolai célra adták át. Jelenleg
is e célt valósítja meg.

Az iskola tanulói közül sokan középfokú (technikusi), többen felsõfokú (fõisko-
lai, egyetemi) képesítést szereztek az akkori tanszemélyzet segítsége és javaslatai
alapján.
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7.1.9. Selyp

Március 15. Gimnázium és Szakközép-
iskola Selyp, Kastélykert,
A MTH majd a MüM 215. számú Inté-
zete

A Mátra hegység Déli alján illetve a Nagy-Alföld Északi peremén a Verpelét-
Kál-Kápolna vasútvonaltól a Hatvan-Selyp vasútvonalig mintegy negyven kilométer
hosszú és 8-12 kilométer szélességû területen majdnem minden község határában
harántoltak, részint az artézi kút, részint a világháborút követõ kutatófurások lemé-
lyítésével felsõ pannon korú lignittelepeket. A medence üledékei a pliocén korszak
pannon-pontusi emeletének képzõdményei. Az elsõ bányászati tevékenységekrõl
1890-bõl van tudomásunk Rózsaszentmártonból. Pernyepusztán, a késõbbi Petõ-
fibányán 1942. június 1-én megkezdték az Altáró kihajtását (1944-ig 1500 métert haj-
tottak ki). A háború elvonulása után, 1948-ban a Magyar Állami Szénbányák javas-
latára megindult a kutatás a Szücsi-Rózsa-Ecséd völgyek részletes kutatása. A koráb-
bi kutatások folytatásaként a Mátraalján, Rózsaszentmárton, Szûcsi, Ecséd, Pernye-
puszta területén is kutattak a geológusok. 1949. március 15-tõl a bányaüzem neve:
Petõfibánya. A mátravidéki széntelepek termelését a Mátravidéki Hõerõmû fogad-
ta. A bányászatra itt is nagyvonalú tervek készültek, amelyek egyik eleme a szüksé-
ges bányászlétszám biztosítása volt. A kezdetben Nógrádból és Borsodból áttelepült
bányászok mellé az országos toborzás útján a vájártanulóképzésbõl terveztek után-
pótlást.

A vájárképzés 1949. õszén 1-1 fiú-lány osztályban Pernyepusztán kezdõdött. Az
elméleti oktatás Pernyepuszta egy felvonulási épületében történt. A gyakorlati ok-
tatást a külszínen illetve a bányaüzemben folytatták. A bányaüzembõl tapasztalt, jó
szakembereket válogattak oktatónak.

A létszám folyamatos növekedésével új helyiségekre lett szükség. Az iskola cél-
jaira a MTH és a bányaüzem a vörösmajori kastélyt vették igénybe. Selypen ez volt
az elsõ szakképzõ intézmény Az intézetet a köztudatban hosszú ideig a „vörösma-
jori vájáriskolaként” is nevezték és ismerték. Helyreállítását 1949-ben kezdték meg.
A bányaüzem Csaba Józsefet bízta meg az új intézmény megszervezésével. A MTH
idején a selypi iskola a 215. sz. Szakmunkásképzõ Intézet elnevezést kapta Az 1950-
ben kb. százfõs tanulóállományt 3-4 fõ fõállású tanár oktatta. Megemlítjük Borsos
Ferenc, Éles Márton, Halama János, Kovács László nevét, akik a kezdetek alapozó
és késõbb a fejlesztõmunkában vettek részt.
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Az oktatást 3 tanteremben, kezdetleges körülmények között kezdték, 2-3 hely-
séget hálószobának alakítottak át. Még 1951-ben is karbid lámpával világítottak, az
épület átalakítása, berendezése lassan, folyamatosan történt. A földszinten tanter-
meket, irodákat, az emeleten kollégiumi hálószobákat alakítottak ki. Az alagsorban
tornaterem, szükség-tantermek és a raktár volt. A kastély 20 holdas parkjában egy-
re otthonosabbá alakították a környezetet. Sportpályákat alakítottak ki, úszóme-
dencét építettek. Az iskolának saját konyhája volt, a tanulók és felnõttek itt is
egyenruhát kaptak. A szakmai-pedagógiai feladatok jobb elvégzéséhez 1971-ben új,
hat tantermes iskola készült el, amelyet az iskola nagyrészt saját erõbõl épített. A
központi fûtésrendszer (kazánház) után további épületrészek készültek, el, újabb
négy tanterem és régtõl hiányolt tornaterem.

A bányaüzemek létszámellátása számos gonddal járt. Petõfibánya munkásössze-
tétele kirívóan sokrétû volt. Egy 1953. évi kimutatás szerint az ország negyven tele-
pülésérõl érkeztek munkások. A megyei Népújság katasztrofálisnak ítélte a petõ-
fibányai munkásvándorlást, amely hovatovább a termelés anarchiájához vezethet. A
vájártoborzásnál alapos válogatást végeztek, erõteljes propagandát végeztek. Ennek
eredményeképpen 1953 március 25-tõl augusztus 25-ig az öt bányaaknánál 171 fia-
tal jelentkezõt vettek fel. Ezek felelõsen választottak szakmát, mert 1954. július 16-
án, amikor a petõfibányai Altáróból 110 bányász volt távol igazolatlanul, közülük
egy sem volt azok közül, akik az említett idõben jelentkeztek. Az ilyen tudatosan
szervezett toborzás a vájártanulók fluktuációját is csökkentette.

A bányásztanulók közé nemcsak a környék, de a távolabbi vidékek tanulóit is
várták. A tanulóállomány elõképzettsége egyenetlen volt, nem minden tanuló vé-
gezte el a nyolc osztályt, a beiskolázásnál sem volt szigorú felsõ korhatár.  A növek-
võ tanulólétszám elhelyezésére szükség volt 100 fõnél nagyobb befogadású kollégi-
um építésére, 1952-ben Rózsaszentmártonban fiókiskolát szerveztek.  A képzést fo-
lyamatosan új szakmákkal bõvítették, elsõsorban a kiépülõ villamosrendszer, a kül-
fejtés igényeinek megfelelõen. A vájárképzés mellett 1953-tõl megkezdõdött a laka-
tos- és a bánya-elektrolakatos szakképzés. Az országban ekkor két helyen folyt ilyen
szakemberképzés, Pétfürdõn és Selyp-Vörösmajorban. A bánya-elektrolakatos
szakmában a nógrádi és borsodi bányaüzemek részére is képeztek tanulókat. Az
1963-64-es tanévben a vájárképzés, 1982-ben pedig a bánya-elektrolakatos képzés
szûnt meg Selypen. A selypi intézet e két szakmában teljesítette feladatát, sok szak-
munkást adott a fejlõdõ, majd átalakuló bányászatnak. 

A MüM idõszakában 1957. után a selypi képzés feltételei javultak. Tanmûhe-
lyek, tanbányák létesültek, a Mátraaljai Szénbányák Petõfibányán korszerû, 300 fõ
oktatására alkalmas tanmûhelyt épített. A területen üzemeket létesítõ vállalatok
szakmunkástanuló igényének megfelelõen átalakult a képzési struktúra. Új tanmû-
helyek létesültek a környezõ üzemekben is, a Csõszerelõipari Vállalatnál, a Qualitál
üzemében, a Cukorgyárnál és más vállalatoknál, a szolgáltató ágazatokban is. 

A hatvanas évek elején 1963-ban további szakmák jelentek meg az iskola képzé-
si ajánlatában. Megindult a környezõ üzemek részére a fémipari szakmai képzés,
pl.: esztergályos, marós, lakatos, villamos forgógép-tekercselõ (lányoknak), hegesz-
tõ, szerkezeti lakatos, dieselmozdony-lakatos, autószerelõ, szerszámkészítõ, öntõ,
központifûtés-szerelõ, kovács.
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Az 1960-as évek közepétõl meginduló energiastruktúra átalakítás következté-
ben a lignittel kapcsolatos fogyasztói igények jelentõsen csökkentek. A drága ön-
költséggel mûködõ mélymûvelésû üzemeket sorra felszámolták. Helyettük az ecsé-
di külfejtés (1957-tõl) vette át a termelést. Az 1960-as években kezdõdött a
Gyöngyös-visontai külfejtés elõkészítése, 1969-tõl a termelés már csak külfejtések-
bõl történik.  A külszíni bánya-elektrolakatosok, majd a külszíni fejtõ-és gépkezelõk
képzése 1980-ban országos jelleggel Selypen kezdõdött. A szakelméleti és egyéb kö-
vetelmények – szakmai szint – kialakítását az iskola szakemberei végezték. Tan-
könyvet, tantervet, módszertani útmutatókat készítettek. Kidolgozták a vizsgaköve-
telményeket Kiss György szaktanár és Tóth Mihály igazgató irányításával.

Folyamatosan bõvült az iskola képzési struktúrája. Az 1974-75-ös tanévben
megkezdõdött a szûcs szakmai képzés is. Az iskolalétszám ekkor már elérte az 550
fõt, húsz osztály, 29 szakcsoport mûködött.  Az 1970-es évek végére a nõiruha-ké-
szítõ, a szobafestõ-mázoló, a kõmûves, erõsáramú-berendezésszerelõ szakmai kép-
zés is megtalálható. A gépjármûtechnika szerelõ képzésben 1994-ben, nõiruha-ké-
szítõ szakmában 1991-ben indult szakközépiskolai képzés. 1995-tõl folyik a szak-
munkások 2 éves nappali tagozatos szakközépiskolai képzése. 1995-ben közbizton-
sági fakultációs képzés, településfejlesztési fakultációs képzés, 1996-ban kereske-
delmi szakközépiskolai képzés, 1995-ben technikus képzés és 1998-ban gimnáziumi
képzés kezdõdött. Mára a fémipari képzés eltûnt a képzések körébõl, a szakmákra
nincs jelentkezõ.

Igazgatók: Csaba József (1950–1960), Schönfeld Vilmos (1961–1962), Tóth
Mihály (1962–1989), Béry László (1989–2002), dr. Patócs László (2002–)
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7.1.10. Tata

Bláthy Ottó Ipari Szakmunkásképzõ iskola –  MüM. 311. Ipari Szakmunkásképzõ
Intézet

A Vértes és Gerecse közötti völgyekben már a XVIII. században bányásztak
szenet. Elsõként az Esterházy birtokon Vértessomlón, akkori nevén Zsemlyén vagy
a többnyire németek által lakott falu lévén, német nevén Schemlingen. Az oligocén
szén mellett az eocén szén is megtalálható, a rendszeres termelés 1897-tõl kezdõ-
dött. A XX. század elsõ felében mintaszerûen felépített kapitalista vállalkozás jött
létre (a Magyar Kõszénbánya Rt.). A század második felében a megváltozott társa-
dalmi-gazdasági feltételeknek megfelelõen szocialista nagyvállalat épült ki a szén-
bányászat alapjain. A szorosan vett tatabányai szénmedencébõl 1987-ben jött fel az
utolsó csille szén. Miután a tatabányai szénbányák jövõjét jelentõ oroszlányi szén-
medence mûvelését az akkori kormányzat 1957-tõl az Oroszlányi Szénbányákra bíz-
ta, a tatabányaiak a medencétõl Keletre kezdték feltárni a széntelepeket. Az új bá-
nyákat Csordakúton, Nagyegyházán és Mányon nyitották. A termelési költségek nö-
vekedése és a szénigények csökkenése miatt ezeket is be kellett zárni. Utolsóként a
Mány I. bányaüzem zárt be 2004 tavaszán.

A XVIII. század végén Tata, Komárom után a terület legnépesebb városa volt.
A három elkülönülõ részt, Tatát és Tóváros nagyközséget valamint a Tatához tar-
tozó Váralját 1938. július 1-el egyesítették Tatatóváros néven. A községben az
1884. évi Ipartörvény alapján 1896-ban létesítették az elsõ tanonciskolát Alsóbb-
foku Ipar- és Kereskedõ iskola néven. Az iskola az idõk folyamán a következõ el-
nevezésekkel mûködött: 1882-Ipartanoda, Alsóbbfokú Ipar- és Kereskedõ iskola
(1886-1892), Általános Ipari Tanonciskola (1892-1922), Általános Ipari Tanoncis-
kola Tatai Tagozat (1922-1938). Tatai községi Szakirányú Iparos – és Kereskedõ-
tanonc-iskola, 1938-1948), Tatai Szakirányú Ipartanuló Iskola (1948/49,
1949/1950), MTH 311. sz. Iparitanuló Intézet, MüM. 311. sz. Ipari Szakmunkás-
képzõ Intézet (1957. február 1.-1965/1966), MüM. 311. sz. Pruzsina Mihály Ipari
Szakmunkásképzõ Intézet (1966/1967-1968/1969), MüM. 311. sz. Ipari Szakmun-
kásképzõ Intézet (1969/1970-1972/1973), 311. sz. Ipari Szakmunkásképzõ Intézet
(1973/1974-1986/1987), 1987 szeptember 24-tõl Bláthy Ottó Ipari Szakmunkás-
képzõ Iskola.

122



Az elsõ tanévben (1946/47-ben) 155-en jártak iskolába, harminc féle szakmát ta-
nultak. A tanulók zömmel Komárom megyébõl érkeztek.  Bányász-napszámos csa-
ládból érkezett 4 gyermek. Az iskola 1948-ban az irgalmas rendi nõvérek iskoláját
kapta meg, ahol 1948 szeptemberében négy tanteremben további szakmákkal kie-
gészülve, kezdõdött meg a tanítás.

A tatai szénmedence fejlesztésénél  nagy reményeket fûztek a bányászcsaládok
gyermekei jelentkezéséhez, ami a hagyományos bányászközösségek további erõsíté-
sét szolgálta volna. A tatai vájár szakképzés 1950-ben kezdõdött, elsõ végzettjeit
1952-ben bocsátotta ki. A tanulóhiány miatt, amit széleskörû toborzással igyekeztek
növelni, a felvételnél nem volt kötelezõen betartandó a bevégzett általános iskolai
(nyolc osztályos) végzettség. A helyzet felszámolására 1959-tõl folyamatos lett az in-
tézeti általános iskolai oktatás. A vájárképzés tananyaga mellett 1958-ban a hét osz-
tályt 14, a 8. osztályt 28 fõ végezte el. 1959-ben a hét osztály 11, a nyolc osztályt 31
fõ végezte, hogy szakmunkásvizsgára bocsáthatók legyenek. Késõbb csak nyolc osz-
tályt, végzetteket vettek fel.

A szakosított (egyéves, FZO) vájárképzés 1954/1955-ben, a hároméves általános
vájárképzés 1957-tõl folyt. A gépesítéssel növekedett a lakatos majd a bányaelektro-
lakatos képzésben részesülõk száma. 

A szervezeti változtatások nyomán 1955-tõl megkezdõdött a tatabányai MTH
310. sz. és a tatai MTH 311. számú iskolák összevonása. Az összevonás után az is-
kola három egységbõl állt: a Tatabányán, a VI. akna melletti iskolából,(amely 1950-
tõl a MTH 310. Intézeté volt elõször tanulóotthonként majd iskolaként), Tatán a
Bercsényi utcai iskolaépületbõl és az iskolához tartózó tanulóotthonból (volt piaris-
ta rendház). Az egyesítés 1956 tavaszán fejezõdött be, az iskola központja Tatán, a
Bercsényi utcai iskolában volt. Az épület bõvítése folyamatosan történt. A volt ká-
polna fala áttörésével bõvítették a tornatermet, az udvar lebetonozása további lehe-
tõséget adott a tornagyakorlatok végrehajtására. A romos környezetet (függõkert)
a támfalak újjáépítésével végezték társadalmi munkában.

Az elméleti oktatás Tatán és Tatabányán történt. A tatai Bercsényi utcai iskola-
épületben a tantermek többségét szaktanteremmé, kabinetekké alakították át. A fo-
lyosókon, a tantermekben falba süllyesztett, megvilágítható tárlókat készítettek,
amelyekbe a rengeteg szemléltetõeszközt helyezték el. Országos érdeklõdés kísérte
az itt folyó szakmai-módszertani, pedagógiai fejlesztõ munkát. Számos országos
tanterv, tankönyv és módszertani útmutató, elõadó került ki az intézet munkatársai
közül. Fontos tapasztalatcserék színhelye volt évekig az intézet gazdag felszereltsé-
ge, a kollégiumi munka sokrétûségét és eredményeit számos továbbképzésen ismer-
hették meg az ország vájárképzésben részvevõ oktatói, nevelõi.

A bányamûveléstan szemléltetés számára országosan a tatai intézet asztalos és
barkácsmûhelye készítette a modelleket (sorozatokat). A geológiai szemléltetés
eszköztárának egységesítése és a geológiai szakirodalmi feldolgozás egyik letétemé-
nyese volt a tatai intézet. A munkaközösségi munka is példás volt, az osztályfõnöki,
gyakorlati, bányaipari munkaközösségek tagjai az országos munkaközösségi mun-
kában is részt vállaltak.

A nagyrészt toborzott vájártanuló elhelyezése, felszerelése, ellátása nem kis fel-
adatot jelentett. Ebben az iskola mindig támaszkodhatott a Tatabányai Szénbányák
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és a Bányászszakszervezet nagyvonalú támogatására. Annak ellenére, hogy a lemor-
zsolódás kezdettõl nagy volt, a létszám egyenetlenül alakult, a tanulóotthoni elhe-
lyezésben igyekeztek minél jobb feltételeket teremteni. A tatai tanulóotthonban
(1971 májusában a tatai tanulóotthon a Kernstock Károly Kollégium nevet vette fel)
250-350, esetenként azonban négyszáz tanuló elhelyezését oldották meg. A zsúfolt-
ság nagy volt, akárcsak másutt, emeletes ágyakban aludtak a tanulók. Az otthon
klubszobát, társalgót, tanulószobát alakított ki. A szegényes felszerelést a tanulók
önkéntes társadalmi munkájából szerzett bevételekbõl pótolták. Függönyök, tetõk,
szõnyegek, rádiók kerültek – már leltári tárgyként a szobákba – továbbadva ezeket
az újabb évfolyamoknak. A társalgóba az intézetek közül elsõként szereztek be te-
levíziót, amelyet szintén a következõ évfolyamok gondjaira bíztak. A kollégiumban
rendszeres volt a tanulmányi és a tisztaság/rend verseny, az irodalmi és kultúrkörök
számos helyi rendezvényen vettek részt, nagy sikert aratva.

A tatai intézet a bányászkörnyezetben méltóan képviselte a bányászszellemet. A
bányászegyenruha közösségerõsítõ volt, amellett az egyenruhás tanulók minden
rendezvényen elõl jártak, impozáns látványt nyújtva és érzékeltetve a bányászszak-
ma súlyát.

A gyakorlati oktatás a tatabányai VI-os, X-es majd a XI-es aknán történt, a kül-
színi gyakorlatokat tanudvaron (aknaudvaron) vagy a tanmûhelyekben végezték.
1956. október 30-án még megtartották a foglalkozást a tatabányai VI-os aknában,
utána azonban három hónapon át szünetelt a tanítás. A megyén kívülrõl beiskolá-
zott kb. háromszáz vájártanulót oktatók kíséretében, szállították haza.

A Tatabányai Szénbányák a gyakorlati oktatást sokoldalúan biztosította. A vál-
lalat mérnökei, szakszemélyzete gyakran vett részt a közvetlen oktatásban. Az 1960-
as évektõl bõvült a lakatos- és villanyszerelõk képzése, a hatvanas évek végére a va-
sipari képzés meghaladta a bányászati képzést. Az intézeti átcsoportosítások követ-
keztében 1963-tól csökkent a vájárképzés aránya, akkor nyolcszáz fõvel, huszonhá-
rom szakmában történ t a képzés. A tatabányai fiókiskola alábányászás miatt 1963-
ban megszûnt. Ezért a tatabányai MüM. 314. sz. Ipari Szakmunkásképzõ Intézet
220 vas- és gépjármûipari szakmájú tanulóját a 150 vájártanulóval együtt Tatabá-
nyára helyezték át. A VI-os, X-es és XI-es aknákon történõ gyakorlati képzésre a
vájártanulókat autóbuszok szállították. Ezért a Tatabányai Szénbányák Vállalat a
VII. akna melletti két megüresedett legényszálló épületét átadta az intézetnek ok-
tatás céljaira. Az intézet az átalakítások után egy három tantermes és százhúsz fé-
rõhelyes otthonnal bõvült. Az otthon berendezését a Szénbányák vállalta. 1967-ben
a vájártanulók gyakorlati oktatása a tatabányai üzemekben megszûnt, 1968. szep-
tember 1-el a vájártanulókat a tatabányai új otthonba helyezték, a gyakorlati okta-
tás Nagyegyháza-Csordakutra került. Így az idõt és költséget rabló szállítás elkerül-
hetõ lett.

1976-ban az iskola új épületbe, a volt Járási tanács épületébe költözött. Ez a
szakmai-pedagógia munka új feltételeit jelentette a korszerûsítés jegyében. 1980 óta
a tatabányai intézet végezte a vájárképzést.

Az 1960-as évektõl a tatai intézet egyre inkább a gyorsan növekvõ, a városba és
a megyébe betelepülõ új vállalatok szakemberigényét elégítette ki. Pedagógiai-szak-
mai tapasztalatai, eddigi tevékenysége megalapozta ezt a munkát. A mindenki szá-
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mára nyitott iskola a korszerû eszközrendszerekkel – audiovizuális, számítástechni-
kai rendszerek, a jól felszerelt könyvtár birtokában szolgálja a gazdaság más igénye-
it. A szakmai-pedagógia eszköztárának minõségi alkalmazása egyben az intézet sok,
tanulmányi versenyeken, kulturális megmozduláson elért sikereinek forrása.

1987. szeptember 24-én az iskola ünnepélyesen felvette Tata szülötte, Bláthy
Ottó nevét.

Igazgatók: Lukácsy József (1945–1950. augusztus), Farkas Béla (1950. szeptem-
ber–1953. augusztus), Dévai Ferenc (1953. szeptember–1958. január), Dunai Antal
(1958. február–1978. augusztus), Fehérvári László (1978. szeptember–1979. augusz-
tus), Hárskúti Attila (1979–1992), Hrubi István (1992–2001), Pozsgay Zoltán
(2001–)
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7.1.11. Várpalota

MüM. 305. sz. Ipari Szakmunkás-
képzõ Intézet, Faller Jenõ Szak-
középiskola és Szakmunkáskép-
zõ Intézet, Faller Jenõ Szakkép-
zõ Iskola.

A várpalotai szénmedence Veszprém és Fejér megyék területén helyezkedik el,
Csór, Inota, Õsi, Öskü, Pétfürdõ és Várpalota határában. A területet egy ÉK-DNy
irányú törésvonal két részre, a bántapusztai és sárréti medencére különíti el. A vár-
palotai barnakõszénösszlet a tortonai emeletbe tartozik, a mûvelt széntelep autoch-
ton eredetû. A várpalotai bányászat jogelõdeihez négy szénmedence tartozott, a
várpalotai, a herendi, a hidasi és a toronyi szénmedencék. Témánk szempontjából a
várpalota környéki bányászattal foglalkozunk. A területen az 1880-as évektõl folyik
szénkutatás, feltárás és termelés. A szénfelhasználásra 1907 és 1920 között szerve-
zeti és technikai fejlesztések történtek (Várpalotai Ipartelepek Rt. néven). 1920-
ban alakult meg az Unió Bányászati és Ipari Rt. a változásokat igazán 1922-tõl kö-
vethetjük, amikor az Unió részvényei többségét a Salgótarjáni Kõszénbánya Rt. ér-
dekköri vállalata, az Esztergom-Szászvári Kõszénbányák Rt. szerezte meg. A várpa-
lotai bányászat Korompay Lajos bányaigazgatósága alatt a technikai és fejtéstech-
nológiai változtatások következtében a termelékenység magas szinten állandósult, a
fejtési veszteségek minimálisra csökkentek. A bányászok helyzete más vidékekhez
viszonyítva kedvezõbben alakult, Várpalota a SKV Rt. egyik leggazdaságosabban
mûködõ üzemévé vált.

A bányák államosítása nyomán a várpalotai bányászat termelését az inotai erõ-
mû és más felhasználók fogadták. Az energiapolitikában történt változások nyomán
a szén iránti igény mérséklõdött. A szénelhelyezési gondok miatt (fõleg az ahidrált
szénpor esetén) brikettgyárat létesítettek (1968). A szénigény további csökkenése a
vállalat termelését is befolyásolta (1980-ra alig haladta meg az 1200 kt-át.) A szén-
bányászati iparág megítélése, az ország súlyosbodó gazdasági helyzete egyre keve-
sebb fejlesztési forrást biztosított. Bár a bánya termelõkapacitása az igényeket ké-
pes volt kielégíteni, az amugyis állandósult létszámgondok egyre feszítõbbé váltak.
Ezen a sokféle kedvezmény sem tudott érdemi változást hozni.

A mûszaki fejlesztés a szakismeretek növelését kívánta. A várpalotai vájár szak-
munkásképzés történeti elõzményeihez tartozik, hogy itt szervezték meg az ország
elsõ szervezett vájárképzését, és tartottak vájár szakmunkásvizsgát 1935-ben. Az itt
elkészült szakanyagok szakmai-pedagógiai átdolgozásuk után részben alapjai voltak
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az 1949-50-tõl iskolarendszerbe kerülõ vájártanulóképzésnek. A szakmai anyag
megírásában Faller Jenõ okl. bányamérnök bányafelügyelõ, vezetõ tanár, Blazsek
Károly bányatechnikus bányaüzem vezetõ, bányafõintézõ, Gerõ György okleveles
bányamérnök és Sztraka János intézõ vettek részt. A gyakorlatokat Unferdorben
János bányamester vezette, a tananyagot Krausz István bányamester modelljei egé-
szítették ki. A szakanyagnak meghatározó jelentõsége volt a késõbbi bányászati
szakoktatásban. 1987-ben ünnepi ülésen emlékeztek meg az ötven éves szervezett
vájárképzésrõl.

Az ipari tanoncképzésre Várpalotán 1946 és 1950 között három önálló szakkép-
zõ iskola jött létre:

1.) A 296. sz. Intézet a bányaipar részére képzett szakembereket (vájárokat, vil-
lanyszerelõket, lakatosokat).

2.) A 305. sz. Intézet, mely 1953-tól teljes körû jogutódja lett a 296-os intézet-
nek. Vájáriskolának indult a Várpalotai Szénbányák vájárszakmunkás után-
pótlásának biztosítására.

3.) Pétfürdõn  „Hunyadi János” 322. sz. Ipari Szakmunkásképzõ Intézetet 1971-
ben egyesítették a  MüM. 305. Intézettel. 1949-53 között a bányaipari képzés
mindkét iskolában folyt. A vájárképzés a 305. sz. Intézetben Várpalotán, míg
a bánya-elektrolakatos képzés a 322. sz. intézetben, Pétfürdõn történt.

A várpalotai szakképzõ iskola építése

A város a II. világháború után teljesen romokban hevert. A lebombázott, akna-
harcok közben megsérült házak helyére új város építése kezdõdött, megszületett az
ország szocialista városainak egyike. A megépítendõ bányaipari tanulóintézet terve-
zésére Rimanóczy Gyula Kossuth díjas építészt kérték fel. „A Vájárintézetnek a
központba tervezésében szerepet játszott, hogy a mûemlékszámba menõ zsinagóga
épületének a felhasználása csak úgy volt elképzelhetõ, ha olyan intézményt építenek
melléje, mely valamely hasznos célra fel tudja használni.” A tervezés során úgy gon-
dolták, hogy a zsinagóga kultúrteremként jó szerepet tölt be. A zsinagóga a klasszi-
cista stílus egyik hazai remeke, így a kivitelezõk a zsinagógát portikusa kivételével
szinte a földig lerombolták. A megmaradt, illetve újjáépített részek rendeltetése is
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idõközben megváltozott, mert egyszerûen a vájáriskola ebédlõje lett belõle. Az is-
kolát úgy tervezték meg, hogy benne 200 tanuló legyen elhelyezhetõ, de akár két-
szerannyi tanuló elhelyezésére is alkalmas legyen. Az épület Szabadság tér felõli ta-
nulmányi szárnyát 1952. szeptember 1-én vehették birtokukba a tanulók és a frissen
kinevezett tanárok. Az akkor legmodernebb bútorokkal és eszközökkel látták el a
nyolc tantermet, a két szertárat és a tornatermet. Az épület Szent István utcai olda-
lán tovább folyt az építkezés. A kollégiumi szárnyat 1953. április 15-én adták át. 

Az iskola nagyon jól felszerelt és ellátott oktatási intézmény volt, jó körülménye-
ket biztosított a beiskolázott tanulóknak. A megnyitást követõ években a szülõk
megrohamozták az iskolát, így beiskolázási gond nem volt. A bányaiparról kialakult
romantikus elképzelés is vonzotta a gyermekeket az iskolába, és az is, hogy kiemel-
kedõ kedvezmények és juttatások is várták õket. Az elsõ években sok túlkoros je-
lentkezõ volt, mivel a hátrányos helyzetû, félárva, árva gyermekek sokasága tartot-
ta biztos szakmának a bányászatot. A beiskolázott gyermekek között akadtak olya-
nok, akik ellen folyamatban lévõ rendõrségi eljárás folyt, vagy éppen javítóintézet-
bõl szöktek meg, és úgy gondolták, itt meghúzhatják magunkat. Így nem volt meg-
lepõ, hogy kezdeti években nagy volt a lemorzsolódás. A toborzásokkor az iskola
igazgatóhelyettese, szaktanárok, szakoktatók, üzemi dolgozók járták az iparilag fej-
letlen megyék falvainak általános iskoláit, meggyõzõ ajánlatokkal próbálták növel-
ni a vájártanulóképzésbe lépõk számát. A késõbbiekben a Várpalotai Szénbányá-
szati Tröszt személyzeti és oktatási osztálya vette át a toborzási munkát. A felada-
tot éveken át Kelemen József és Novák István végezte. Az újonnan felavatott isko-
la tantestületének tagjai pályázat és üzemi ajánlás alapján kerültek az iskolába. Kez-
detben a tanárokat, szakoktatókat „kiemelték” az üzemekbõl. A MTH egyéves ipa-
ros szaktanárképzõbe küldte õket. Késõbb sokan iratkoztak be a bányaipari techni-
kumba, egyesek mérnöki diplomát szereztek. A közismereti tárgyak tanításához fõ-
iskolát végzett tanárokat alkalmaztak. Az 1950-56 közötti években a Várpalotai
Szénbányák vájár utánpótlásának biztosítására az iskolában csak vájárképzés folyt.
A fõ profil mellett 1958-tól kezdõdõen megjelentek az új bányaipari szakmák. A
helyiipart a villanyszerelõ, kõmûves, szabó, fodrász szakmák megjelenése és bõvü-
lése képviselte. A vájárok tanulmányi ideje 1950-ben egy év volt, a képzésben részt
vettek aknamélyítõ, frontfejtési, elõvájási vájárképesítést kaptak. 1955-tõl kezdõdõ-
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en másfél év, 1957-tõl két év, majd 1961-tõl három év lett a képzési idõ. A vájáris-
meretek 1962-tõl három évfolyamra elosztott fémipari alapképzéssel bõvültek. A
bányászat igényeinek megfelelõen vájár szakma tantervei megújultak, gépészeti, vil-
lamos ismeretek oktatásra került sor.

Adott volt a „mit tanítsunk” követelményrendszere, de komoly nehézségekbe
ütközött a „hogyan tanítsunk” kritériuma. Ezért az iskola technikus- tanár személy-
zetét a Munkaügyi Minisztérium Módszertani Intézete szervezésében pedagógiai
továbbképzésre küldték, majd a budapesti Mûszaki Egyetem technikus tanár szakán
vizsgáztatták.

Az elméleti oktatás mellett a Várpalotai Szénbányászati Tröszt több helyen biz-
tosította a gyakorlati képzést. Így a famegmunkálási és gépészeti gyakorlat a bánya-
udvarokban és a külszíni mûhelyekben történt (Ferenc bánya, Ernõ bányamezõ,
Bánta bányán).

A vasipari és bányagépészeti képzés megszervezését Várpalotán 1962-ben Né-
meth Géza és Pálovics Lajos ( MüM. 312. sz. Intézet, Oroszlány) végezték.

A technikus képzés átalakulásával a középszintû vezetõkre új képzési forma
szolgált, ezt a bánya-elektrolakatos és mélyfúró szakmák szakközépiskolai képzésé-
nek várpalotai indításával oldották meg. 1963. szeptember 1-én beiskolázásra került
az elsõ bánya-elektrolakatos szakközépiskolai osztály. 
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1964. szeptember 1-én pedig megkezdõdött a szakmunkás képzési irányultságú
mélyfúró szakközépiskolai képzés. A beiskolázás nem ütközött nehézségekbe, mivel
az országból voltak jelentkezõk. Ennek tudható be, hogy 4,3–4,4-es tanulmányi
eredménnyel már nehezen lehetett az iskolába bejutni.

A szakközépiskolai célok mellett azért megmaradt a „munkaiskola” jelleg. A
munkára nevelés nem volt nehéz feladat – tekintettel a szakmák jellegére –, bár
a fogadó vállalatok többször is kifejezésre juttatták, hogy középkádereket vár-
nak. 1968-ban bázisvállalatként az olajipar is bekapcsolódott a képzésbe. A kö-
zépiskolai szakképzés átszervezésével bevezetésre került az emeltszintû szak-
munkásképzés.  A bányaipari szakközépiskola nappali tagozatán 1969-ben érett-
ségiztek utoljára. A bánya-elektrolakatos szakmában a képzés 1971-ben szûnt
meg. A mélyfúró képzés a párhuzamos képzés megszüntetése érdekében Nagy-
kanizsára került át.

Korábban említettük, hogy 1971-ben egyesítették a MüM. 305. sz. valamint a
MüM. 322. sz. Ipari Szakmunkásképzõ Intézetet. A bányaipari szakmák képzése
megszûnõben volt, új szakmák képzése került elõtérbe. A vasas (esztergályos, laka-
tos, villanyszerelõ, csõszerelõ, autószerelõ, kõmûves, vegyész, szobafestõ–mázoló)
szakmák mellett megjelent a nõi ruhakészítõ, férfi ruhakészítõ szakma. Az iskolá-
ban 1980-as évekre teljesedett ki az oktatási struktúra. A nappali tagozaton történõ
szakközépiskolai képzés 1986. szeptember 1-én az erõsáramú berendezés-szerelõ
szakmában folytatódott. Megkezdõdött a ruhaipari szakközépiskolai képzés elõké-
születe (1989. szept. 1-vel).

A vájárképzés folyamatosan ingadozó, de egyre csökkenõ létszámmal folyt. Re-
ménytelinek tûnt, az „Ismét több vájártanuló Várpalotán”- sajtóhíradás, de a való-
ság más volt, egyre kevesebb fiatal választotta a vájár szakmát. 

A képzés súlyát más szakmák illetve a vájár felnõttképzés vette át. A vájártanu-
lóképzés 1993-ban, a mélyfúró képzés 1994-ben szûnt meg. Ebben az évben (1994)
kezdõdött az ipari elektrotechnikus, a ruhaipari technikus és a háztartási gépszere-
lõ képzés. Megszûnt az erõsáramú-berendezésszerelõ és a ruhaipari szakközépisko-
lai képzés.
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A nappali tagozatú szakközépiskolai képzés megkezdése után két évvel, 1988.
október 17-én az intézmény felvette dr. Faller Jenõ nevét.
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A névválasztás nemcsak megörökítése a várpalotai bányászat kiemelkedõ egyé-
niségének, a hajdani elsõ vájáriskola megteremtõjének, a jeles bányászattörténész,
Várpalota és környéke legtermékenyebb helytörténet kutatója emlékének, hanem
üzenet az utókor számára arról, hogy elsõsorban a bányászatnak köszönhetõ a vá-
járképzõ intézmény létrejötte.

Az intézetben 1946-1988 között 16112 fõ tanuló végzett, közte 1949 vájár, 459
bánya-elektrolakatos. A felnõttképzésben a vállalat szerint 1945-1988 között 2703
vájár és 1062 segédvájár szerzett oklevelet. Az iskola adatai szerint vájár szakmában
2350, segédvájár szakmában 1105 fõ kapott oklevelet.

Az iskola az alábbi elismerésekben részesült: 1955. A Magyar Népköztársaság
Minisztertanácsa és a DISZ KV Vörös Vándorzászlójáért 1. helyezés, 1961. KISZ
KB a diákotthonnak zászlót adományoz, 1964. „Várpalotáért” Díszoklevél, 1965. A
Munkaügyi Minisztérium és a KISZ KB a diákotthont kollégiummá nyílvánítja, és
oklevelet, zászlót adományoz, 1966. a Tatabányai Szénbányászati Tröszt Párt és
KISZ Bizottsága az iskola „Radnóti” KISZ-alapszervezetének zászlót adományoz,
1970. a Munkaügyi Minisztérium a szakmunkástanulók országos jubileumi kiállítása
alkalmából 1. díjat adományozott az iskolának.

Igazgatók: Paál József (1950-1953), Váradi László (1953-1985), Németh Géza
(1985-1989), Kiss Béla (1989-1991), Czibók Kálmán (1991-1996), Bõle Károlyné
(1996-)
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7.1.12. Zirc

A kisipari tanoncképzést szolgálta az 1891-ben alapított zirci általános irányú
iparostanonc iskola. Az iskola 1948-ig községi tulajdonban volt, az iskolaállamosí-
tással került állami kézbe, felügyeletét 1948-tól az Iparoktatási Fõigazgatóság látta
el. Az általános tanoncképzés anyaga 1948. szeptember 1-vel a szakszervezeti isme-
retek órájával bõvült, ekkor már a szakmai képzést a nagyüzemi feladatok irányába
tervezték. A zirci iskolát elsõ besorolásakor a 267-es számmal jelölték, majd a szak-
mai képzést folytató intézmények átszervezésekor, amelyet a területen a Veszprém
megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága Munkaerõ-gazdálkodási Osztálya hajtott vég-
re, a zirci iskola a 298. számot kapta. A növekvõ tanulólétszám terveinek megfele-
lõen 1948-ban az általános irányú iparostanonc iskola igazgatója, Masszi József ta-
nonciskola és -otthon létesítését kérte, ez a MTH idején valósult meg.

A dudari bánya szakemberellátásának biztosítására az általános irányú képzést
1949. szeptemberében a dudari bánya és általában a szénbányászat igényeihez mért
vájár iparitanulóképzéssel bõvítették. A képzéshez nagy reményeket fûztek, de kez-
dettõl kevesen jelentkeztek. Zircen 1951-tõl folyt vájártanulóképzés, ami az
1963/64-es tanévben szûnt meg. A központi toborzási terv alapján tanárok, vájárta-
nulók járták a vidéket, és a tanácsi szervekkel együtt megszerzett tanulólétszámmal
lehetõvé tették a vájárképzés megkezdését. A 154 tanuló Baranya, Békés, Csong-
rád, Fejér, Pest, Somogy, Veszprém és Zala megyékbõl érkezett. Az elsõ felszerelé-
seket a már mûködõ intézmények adták (Ajka, Pétfürdõ, Várpalota) és központi
felszerelés is érkezett. Az elemi iskola épületébõl az iskola elõbb a tanulóotthonba
majd 1951 decemberében a volt ciszterci rend apátsági épületébe költözött. A szak-
képzés tizennégy szobát és két raktárhelységet kapott. A vájárképzés bevezetésével
az addig oktatott szakmák háttérbe szorultak, az iskolának fokozott figyelmet kel-
lett fordítania a tervszámokkal elõirt vájártanuló létszám biztosítására. A terület ál-
talános ipari fejlõdésének köszönhetõen változatlan igény volt más szakmák képzé-
sére is. Kiterjedt toborzás indult meg. A növekvõ vájártanuló-létszám elhelyezése
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nehezen volt megoldható. Az épületben volt a BM Fõvárosi Szociális Otthona, tbc-
s betegekkel. A zsúfoltság, a tisztálkodási és mosatási nehézségek, az étkeztetés és
a kulturális élet fenntartása szinte lehetetlen állapotok között történt. A tisztálko-
dás a volt Zöldkereszt épületében történt, mivel az otthonban lakó kilencvenegy ta-
nulónak csak egy mosdó és egy zuhanyzó állt rendelkezésére. 1955-re az épület alag-
sorában elkészült a fürdõ.

Az iparitanuló-képzés átszervezése nyomán a tanácsi szervezetekbõl létrejöttek
a MTH Helyi Igazgatóságai (HIG), így a Veszprémi Középdunántuli Igazgatósága,
amelyet 1953-ban Székesfehérvárra telepítettek át. 1952 júniusában az ipari tanuló
iskolák és otthonok összevonásával (intézetek) a zirci intézet új jelölést kapott, zir-
ci MTH 307. számú Vájár Iparitanulóintézet néven mûködött. Hosszas egyeztetési
folyamat eredményeképpen 1952 õszétõl megkezdõdött az apátsági épületek MTH
átvétele, 1953-ben kiköltözött a Szociális Otthon. Az épületegyüttes az iskola igaz-
gatása alá került. Rövidesen megépült az 1952-ben kezdeményezett konyhaüzem, a
gépmosoda, az otthon fürdõje. 1955-ban az iskolát elkülönítették az épületben mû-
ködõ más szervezetektõl. Újabb helységeket foglaltak el, tíz tanterem, közte egy ka-
binet készült el.

Az elméleti képzésnek az otthon néhány helysége, a volt DÉFOSZ iroda és a je-
lenlegi Mûvelõdési Központ egyes termei adtak helyt. Szûkösen és kevés felszerelt-
séggel kezdõdött a munka. A Zircre irányított tanerõk többsége nem érkezett meg
idõben, így a tanév csak késve indulhatott. A helyi tanerõk bevonásával, egyes mûsza-
ki szakemberek meghívásával a szakmai oktatást megoldották. Ebben már munkások-
ból a szakmai pedagógusok kiképzésére indított Mûszaki Tanárképzõ Fõiskolán vég-
zett tanerõk is részt vettek. Idõvel folyamatosan bõvült a tantermek felszereltsége, az
elméleti oktatás és a gyakorlati képzés a nagyüzemi igényeknek megfelelõen alakult.

A dudari bánya vezetése kezdettõl ellentmondásosan állt a vájártanuló-képzés-
hez. Hasonló jelenség az ország minden bányavállalatánál fellelhetõ volt. Egyrészt
nem tartották eléggé szakmainak a fiatal tanulók felkészítését, másrészt a képzést
költségesnek, ily módon feleslegesnek tartották. A bányavezetés ilyen véleménye a
mindennapi gyakorlati oktatásra is kihatott. A munkahelyek elosztása, a tanulók
foglalkoztatása, az oktatók és tanulók üzemi kezelése több kívánnivalót hagyott ma-
ga után – ennek is része volt abban. hogy a vájárképzés Zircen mindvégig egyenet-
len megítélés között mûködött. Nem kevés befolyással volt az iparitanulóképzésre a
zirci lakosság véleménye, amely az iskolában folyó erõteljes szocialista jellegû neve-
lést nem nézte egyértelmû rokonszenvvel. Eltûrte, de különösebben nem támogat-
ta. Mindkét tényezõnek hatása volt abban, hogy 1956-ban a tanulók és tanárok egy-
aránt szétszéledtek, sokan vissza sem jöttek.

A tanulók elõképzettsége az országoshoz hasonlóan itt is hiányos volt.
A MTH az igazgatási egyszerûsítés érdekében 1954. augusztus 1-el megszüntet-

te a Helyi Igazgatóságokat. Az MTH Központban megalakult az Ipari Tanulókép-
zési Fõosztály, a MTH Módszertani Intézet, a MTH Kulturális és Tömegnevelési
Intézet. Ez utóbbi adott ki felhívást az iparitanuló-intézetek névválasztására.

Mint mindenütt az országban, a névválasztás kettõs tartalommal indukált fe-
szültségeket. A politikai meggondolások a nemzeti forradalmi neveket részesítették
elõnyben. Zircen a „tanulók döntõ többsége Petõfi és Dózsa neve mellett döntött.
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Ennek magyarázata az, hogy jórészt paraszt származásúak voltak a fiatalok, vala-
mint nem ismerték a község hagyományait. Végül is a nevelõk felvilágosító munká-
ja nyomán a helyi hagyományokat is tisztelve, 1955 február 20-án az intézet Reguly
Antal nevét vette fel. A magyar nyelv úttörõjének szobrát a bejárati lépcsõházban
helyezték el”. Általánosan azonban a 307-es elnevezés volt az elterjedt.

A Minisztertanács 1955. augusztusában az iparitanuló-képzés helyzetével foglal-
kozott. Az MTH keretében megszervezendõnek rendelte el a vegyes szakmai kép-
zést (helyiipari, szövetkezeti és magánkisipari képzés). Zirc is megkezdte az addig
is igényelt szakmák oktatását.

A népgazdaság átszervezésére, az elmúlt ötéves tervek tapasztalataira és a jövõ
feladatainak számbavételére készített terv alapján 1956-ban rendelet született az
MTH megszüntetésére és a Munkaügyi Minisztérium létrehozására, amely átveszi a
korábbi MTH feladatait. A változás nyomán az elméleti és gyakorlati munka haté-
konyabbá vált, stabilizálódott az intézetek helyzete, növekedett a szakmai és szak-
pedagógiai ellenõrzés, támogatás, szervezettebb a segítségadás, tervszerûbb, na-
gyobb az anyagi támogatás.

A bányaracionalizálás, a bányászat visszafejlesztési folyamata a dudari bányá-
szatot is érintette. A folyamat együtt járt a régebben oktatott szakmák megerõsíté-
sével új szakmák bevezetésével. A hatvanas évek közepétõl a mezõgazdasági gép-
szerelõ-képzés, az építõipari képzés és a vegyesipari szakmák uralják a képzés terü-
letét. 1967. szeptember 1-tõl az emelt szintû szakképzés, 1975/76-tól az egységes
szakképzés szerepel a képzési feladatokban. A gépész szakcsoport szakközépiskolai
tagozata, a közlekedés-üzemviteli gépjármûüzemi technikus, szállítmányozási és gé-
pésztechnikus képzés mellett a környezet- és természetvédelmi képzés, a kereske-
dõ, szakács, falusi vendéglátó, gyorsétkeztetési eladó képzése jelentenek szélesebb
szakmaválasztékot.

Ebben a felkészült oktatói kar, a gépi felszereltség, a szakmai-pedagógiai felké-
szültség sikerrel oldja meg az egyre sokrétûbb és a piaci gazdasághoz alkalmazkodó
szakmai képzési feladatokat.
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Igazgatók: Baumholczer József (1951), Pál József (1952), Fecsõ András (1953-
1961), Török Ferenc (1962-1963), Orosz Ferenc (1964–1965), Urbaniczki István
(1965–1979), Földvári Béla (1979–1994), Beke Gyula (1994-1997), Szabó József
Attila (1997–)

A vájárlanuló iskolákba került fiatalok, mint említettük, többségében elõször
kerültek olyan szociális, szervezeti keretekbe, a szervezett nevelés folyamatába, ahol az
elsõ pillanattól kezdve szembesültek a szakmai nevelõ munka követelményeivel. A
fiatalok beilleszkedési nehézségeiken túl többségében megtapasztalták, és megtanulták a
társadalmi magatartásformákat, szerzett tudásukkal hozzájárultak a gyorsan fejlõdõ
bányászati iparág szakmunkástömegei megteremtéséhez. A tanultak, a személyiség-
formálás, a bányászat megbecsülése erõsítette felelõsségüket, hivatásvállalásukat.
Családalapítóként és közösségteremtõként tevékeny részesei voltak országrészek
fejlõdésének, befolyásolói önmaguk és családjaik tanulási, kultúrálódási életmódjának.
A bányászati szakmaszerzés után a színtén gyorsan bõvülõ geológiai, mélyfúró-
kútüzemeltetõ, kõolajfúró, bányágépészeti és -villamossági, mélymûvelõ középszintû
képzésbe (technikum, aknászképzõ, szakközépiskola) kapcsolódhattak be. A bánya-
mérnökképzés és a mérnökképzés bányászattal összefüggõ képzési ágai szintén a
továbblépés lehetõségeit nyújtották. Így jutott el számos vájártanuló kitartó szor-
galommal, elhatározottsággal a felsõfokú képzésbe, öregbítve az egymásra épült
bányászati képzés rendszerének hírét, eredményességét és a társadalom gondos-
kodásának mára történelmi eseményét.
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8. A VÁJÁRKÉPZÉS TANSZEMÉLYZETE

A vájárképzés személyi feltételeit megteremtendõ, a növeléssel a tanerõk
képzését is megkezdték. Az a megoldás, hogy termelés legjobbjai, a sztahanovis-
ták, élmunkások és más káderek majd elméletben és gyakorlatban egyaránt kel-
lõ színvonalú képzést nyújtanak, nem vált be. Az általános mûveltségi tárgyakat
oktató elemi iskolai, volt tanonciskolai tanerõk, gyakran az iskolarendszerbõl B-
listázott vagy más okból elbocsátott tanerõk mellett korábban nem oktatómun-
kában részt vettek is szerepeltek. A bányák egyes mûszaki és a párt néhány al-
kalmazottját is megtalálni a képzés kezdeti idõszakában. Az iparitanuló-képzés
sajátságaira utalva szakmai elméleti és gyakorlati tanárok, oktatók képzését ja-
vasolta a Szakszervezet és a Népgazdasági Tanács. A munkásokból kiválasztot-
tak számára elõbb a munka melletti oktatás megszervezése, majd a nehézségek
láttán külön intézményben, bentlakásos formában szervezõdött meg a közisme-
reti és szakmai tanárképzés rendszere.

Az iparitanulóképzés tanárait országos beiskolázással szervezték. A napisaj-
tó beszámolói arról szóltak, hogy „Nevelõket képeznek ki szakmunkásokból”, a
MTH második tanfolyamát indítja Budapesten. Eddig 45-en végeztek, május 15-
én új tanfolyam indul”.  A Dunántúli Napló 1950. augusztus 1-én közli, hogy
ipari szaktanárképzés kezdõdik Budapesten. 1950/51-ben 500 tanárt képeznek
ki a vas- és fémipar, gépipar, bánya- és textilipar, a magyar nyelv és irodalom
tantárgyaira. Felvételi feltételek: szakmunkás képesítés, legalább két éves gya-
korlat, a képzés 10 hónapig tart, 800 Ft. ösztöndíjjal, kollégiumi elhelyezéssel. A
foglalkoztató a MTH lesz. Az ipari szaktanárképzés felvételijét augusztus 21-26
között szervezik Budapesten. A szakszerû oktatásban jelentõs elõrelépés volt a
MTH tanárképzése. A szaktárgyakat csak szaktanárok taníthatták. A szaktanár-
képzõ megszûnése után a fokozatosan jelentek meg az állami intézményrend-
szerben képesítettek, a szakmai elméleti mind a gyakorlati oktatásban, a kollé-
giumi és kulturális nevelõmunka területén.

A szakmai-pedagógiai hiányosságokat az ipari tanuló területi igazgatóságok
és maguk az iskolák, intézetek a belsõ képzések sokaságával igyekeztek pótolni.
Mindenütt elõírás volt a különbözõ idõtartamú pedagógiai tanfolyamok látoga-
tása és vizsga letétele. Nagy szerepe volt a politikai oktatásnak, amely elsõsor-
ban az otthonok és kollégiumok nevelõmunkáját, a mûvelõdési és kulturális is-
mereteket erõsítette. Minden intézetben rendkívül sokfajta kultúrmunka folyt,
ami a helyi versenyeken kívül a területi és országos versenyeken is lemérhetõ. A
tanszemélyzet képzettsége folyamatosan és elõnyösen változott.
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9. A TANTERVEK, SZAKPEDAGÓGIAI ESZKÖZÖK

9.1. Szakmai tantervek

Az Iparoktatási Fõigazgatóság, a Népgazdasági Tanács majd a MTH mint a
szakmai képzés felelõse 1950-ben minden ötven fõnél népesebb szakmára tantervek
készítését írta elõ. A tanterveket megelõzve 39 tankönyv jelent meg. Ezek jó részét
1951-ben átdolgozták, 1953/54-re mintegy kétszáz féle tankönyv és tankönyvpótló
jegyzet állt rendelkezésre

A vájár szakmai ismeretek tantárggyá szervezõdése több szakaszban történt. A
felsorolásszerû tanóra-anyag összeállítástól rövid út vezetett a részletes tantárgyi
feldolgozásokig, a különbözõ elvek alapján összeállított tanmenetekig. A tantervi
ûrlapokban tükrözõdtek a következetes szabályzó elemek, másrészt a mindenkori
pedagógiai kultúra elemei. 
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A vájárképzés szakmai anyaga a korábban kialakított vájárképzés anyagából, a
szigorúan követendõ technológia ismeretébõl és gyakorlatából adott volt. 1949-ben,
képes formában két tanterv-tananyag és egy könyv állt rendelkezésre. 1950-re ké-
szültek az elsõ könyvek, 1953-ra minden fontosabb tantárgy könyvekkel rendelke-
zett. Az elsõ szakmai könyveket, anyagokat a MTH felkérésére vállalati szakembe-
rek írták.. Az iskolaszerû tanításhoz a szakmai anyagot szakmai-pedagógiai elvek
alapján szükséges volt átformálni. Ezt a képzést irányító MTH a hagyományos taní-
tási módszerek fenntartásával és a bányászati meg a pedagógiatudomány mûvelõi
bevonásával igyekezett mielõbb teljesíteni.

A termelés szükségleteire koncentrálva, a munkafolyamatok technológiáját és a
munkaszervezésre tekintettel a speciális munkák tanítását írták elõ. Ebben a terme-
lési feladatok részlegességére tekintettel csak a vájár célmunka-tanítása történt
meg. A termelési eredményekért a bányamedencék szerinti különbségeket figye-
lembe véve, az általános vájárképzés helyett többen szorgalmazták az adott bánya-
viszonyoknak megfelelõ képzést. Erre a rövid képzési idejû, célképzésként kezelt
egy éves FZO képzés anyaga szolgált. A technológiai szakaszokra kidolgozott rész-
letes tanmenet cél-tanmenet, betanító jellegû volt. Az FZO egyéves tantervek kö-
zött pl. Elõvájó, Vasútfektetõ, Lapos- és Ferdedõlésû vájár tantervet találunk. Pé-
csett, a széntelepek meredek dõlésére tekintettel ilyen tantervvel kezdték a vájár-
képzést, ezért maradt meg az iskola történetében, hogy „ferdedõlésû vájáriskola”-
ként kezdte munkáját.

A szakmai oktatási anyagokban a szovjet szakképzéstõl kapott geológiai, bánya-
ipari táblázatok, modellek, kiadványok jelentek meg. Emellett a Munkaerõ Tarta-
lékok Hivatala Módszertani Intézete majd a Munkaügyi Minisztérium Módszertani
Intézete egyrészt a szakmai tagozatok (MüM Módszertani Intézet-Bányaipari Ta-
gozata),  másrészt a tantárgyi munkabizottságok keretében (Történelem Munkakö-
zösség, Osztályfõnöki Munkaközösség, Geológiai, Bányaipari gyakorlati, Bányaipa-
ri elméleti, Szakrajzi, stb., Munkaközösségek) nagyarányú munkát végzett a bánya-
ipari képzés módszertani alapjai megteremtésében és fejlesztésében. A szakszerve-
zetek sem maradtak ki a képzés szakirodalmi ellátásából.

A MTH szigorú elõírásai és rendszeres felügyelete következtében 1954-re álta-
lánossá vált tanítási fegyelem, rendszeres témavázlat-, óratervkészítés, beszámolás.
Ezzel bizonyos mértékig helyettesíteni lehetett a vezetés kezdeti pedagógiai-szak-
mai hiányosságait. Ehhez kapcsolódóan szervezte meg a szakmai elmélet és gyakor-
lat tanárainak, oktatóinak képzését is. Az elvárásokat illetve feladatokat, eredmé-
nyeket különbözõ továbbképzéseken, konferenciákon ismertette és tudatosította. A
kötelezõ képzésekben, a bányaipari oktatásban részvevõk mindegyike részt vett, so-
kuk a szemléltetõeszköz-készítésben vállalt feladatokat (egyes modellekbõl, eszkö-
zökbõl sorozatok készültek a szemléltetés jobbá tételére), mások az értékelés-osz-
tályozás korszerûsítésében és az audiovizuális rendszer kifejlesztésében dolgoztak,
mások a szakmai képzés elméleti/gyakorlati kérdései feldolgozásában, mint szak-
írók szereztek érdemeket. Sokan vettek részt az Országos Pedagógiai Intézet és
utódintézményei munkájában, számosan kapcsolódtak be a Munkaügyi Minisztéri-
um Szakoktatási Fõosztálya majd a bányászat irányító szervei, továbbképzõ intéze-
tei és a vállalatok szakmai képzési fejlesztõ munkájába. A vájárképzésben részvevõ
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személyek aktivitása következtében több iskola vett részt különbözõ országos és
nemzetközi kutatásokban, hozzájárulva a magyar oktatási rendszer jobb megisme-
réséhez és fejlesztéséhez.

A hosszú évekig közel azonos tartalmú kiadványok átmenetileg elégségesnek bi-
zonyultak az alapismeretek közvetítésére. A bányászat technológiai változásai, a gé-
pesítettség növekedése mindinkább szükségessé tette vájártanulók tankönyveinek
módszertanilag igényesebb elkészítését. A tanulóállomány általános képzettsége is,
ha lassan is, de kedvezõen változott, a tankönyvek változtatása mindenképpen indo-
kolttá vált.

A MTH majd a MüM tankönyvkiadása a szakmai és pedagógiai elvek figyelem-
bevételével, a mindenkori tudományos színt ipari képzésben hasznosítható elveire
épült. 1952-tõl a tankönyvkiadás elõkészítését szakelõadók végezték. A szerzõk ki-
választásában a megfelelõ szakmai felkészültség volt a mérvadó. Amikor a szakíró
pedagógus volt, két gyakorlati szakember volt a bíráló. Hasonlóan jártak el a szak-
mai szerzõkkel, akik pedagógiai bírálókkal együtt dolgozták ki mûveiket. Így a tan-
könyvek, jegyzetek, továbbképzési kiadványok zöme nem szakadt el a termeléstõl,
felépítésében és tárgyalási módjában igyekezett a szakmai-didaktikai követelmé-
nyeknek is eleget tenni. Az 1950 és 1952 között kiadott könyvek többsége igen bõ
terjedelmû (enciklopédikus jellegû) volt. Ezt a rövid képzési idõszak is igényelte. A
hároméves képzés újbóli bevezetésében a tananyag arányosítása, a tantervi kon-
centráció elvei alapjáén évfolyamra tervezett könyvek, jegyzetek jelentek meg. 
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A szakmai tantárgyaknál részben a korábbi vájárképzés anyagai, a balesetelhárítási
kiadványok, ideiglenes jegyzetek szolgáltak tankönyvül. A kezdetekben több, a
szovjet bányaipari képzésben használatos tankönyvrészlet (gépészeti, vájár, geológi-
ai kiadvány) nyersfordítása került az oktatók, tanárok kezébe. Késõbb más országok
bányászati szakmai anyagai is bekerültek a szemléltetés körébe (az NDK, Csehszlo-
vákia, Bulgária, Románia, Lengyelország, a Német Szövetségi Köztársaság, Anglia
vagy Franciaország anyagai). Ez az intézetek érdeklõdését, nemzetközi kapcsolata-
it, a szakmai kommunikáció többoldalúságát tükrözte. 

Az átfogó szakmakorszerûsítés nyomán kezdõdött meg a tantárgyaknak és a
korszerû szakmai-pedagógiai szemléletnek, a tanuláselméleti kívánalmaknak is
megfelelõ tankönyvek, képzési segédanyagok kiadása. Ebben a MTH majd a MüM
már saját szakértõire is támaszkodhatott.

1960-ban jelent meg új Rendtartás és ezt rövidesen követte egy, többéves ta-
pasztalatok nyomán, az ország vájáriskolái tapasztalatait is figyelembe vevõ munka
a vájárintézeti munkaközösségek tevékenységérõl.

A vájárképzési tananyag szerzõi többségében már a szakképzésbõl kerültek ki.
A tanárok, oktatók munkáját a Munkaközösségek, illetve a gazdag módszertani se-
gédlet-állomány segítette, amely rendszeresen szemlézte a hazai és a külföldi szak-
pedagógiai és szakmai anyagokat is. A szakmaelméletre és szakmai gyakorlatra egy-
aránt készültek ilyen munkák, részben az általános részben a speciális szakmai (ága-
zati) feladatokat figyelembe véve.

A bányászati szakismeretek a kézzel végezhetõ munka alapjai, és a technológiai
változások mentén szervezõdtek. Így a bányászat technikai fejlõdése mentén tan-
tervbe illesztett szakismeretek az aknaszállítás és külszíni gépek mellett elõbb a fo-
lyamatos termékszállítás, a gépi felrakás majd a gépi jövesztés körében jelentek
meg. A szakanyagban a kéziszerszámok majd gépesített szerszámok (fúrókalapá-
csok, emelõ- és biztosítószerkezetek, szerelõeszközök, stb.) használata, kezelése
majd a villamos árammal összefüggõ egyre kiterjedtebb ismeretkör is a tanulmá-
nyok közé került. A mechanikus majd sûrített levegõs, utóbb a hidraulikus meghaj-
tás és mûködtetés, ennek eszközei is új ismereteket kívánt. Az 1980-as évekre a bá-
nyászatban lényegében befejezõdött a fõ munkafolyamatok gépesítése. Ezzel együtt
járt a hírközlõ, riasztó és bányabeli légellenõrzõ berendezések telepítése, mûködte-
tése. Az automatizáció és számítógép ismét új ismereteket kívánt, aminek a máig
élõ bánya-elektrolakatos képzés igyekezett megfelelni.

A tantervek fejlesztéséhez tartozó vájár szakmai képzés gépészeti, villamos és
vasipari szerelõ, gépkezelõ ismeretekkel történõ kiegészítésére vonatkozó kísérleti
óra- majd tantervek 1959-ben, Oroszlányban (312. Intézet) készültek el. A gyakor-
latban az 1959/60-as tanévben, Oroszlányban és Komlón kezdték meg a képzést
ilyen tartalommal, amelyet aztán az 1962/63-as tanévben országosan is bevezettek.
A lakatos alapismeretek oktatása jelentõs vállalati és intézeti beruházásokkal (mû-
helyek, felszerelés, vasipari oktatók) járt. Bár a tanulók terhelése növekedett, a gya-
korlatban elõnyös tapasztalatok születtek. A szakma országos bevezetéshez az isko-
lákból 23 szaktanár és 45 szakoktató vett részt különbözõ tanfolyamokon, a tanterv
részletesen szabályozta az elvégzendõ feladatokat.
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9.1.1. Bányamûveléstan

A bányamûveléstan, mint összetett tudományág részben az összefüggések rész-
ben a térbeliség felismertetése miatt, a szemléltetés igényes formáit, eszközeit, más-
különben a szakirodalmi és módszertani felkészültség magas fokát igényelte. Az or-
szágos szakmai felmérés során a vájárképzés összes dokumentumainak elemzésével,
a szakmai-pedagógiai elvek érvényesítésével külön munkabizottságok foglalkoztak.

A bányamûveléstan oktatásában a vállalatok mérnökei az üzemi utasítások
alapján dolgozták fel a tananyagot, a tágabb összefüggésekkel alig vagy egyáltalán
nem foglakoztak. Már kezdetben nyilvánvaló lett, hogy az üzemi elõadók többsége
nem képes a fiatalok számára kellõ szakpedagógiai módon a bányamûvelési ismere-
tek átadására. Ezért egyik elsõ feladat volt a bányamüveléstani, bányagépészeti
szaktanárok képzése, amit a MTH szaktanári illetve tanfolyami képzéssel oldott
meg. Az elsõ szakirodalmak a bányamûveléstan, szakrajz, geológia, balesetelháritás
terén a korábbi kiadványok alapján részben helyi (intézeti összeállításokként) rész-
ben a MTH Módszertani Intézete támogatásával készültek. Az elsõ tankönyveket
bányamérnök-szakírók készítették, a korábbi aknászképzõ majd technikumi köny-
vek némi változtatásával. A Módszertani Intézet a tankönyvírásra több felkérést bo-
csátott ki. Ebben a szerzõktõl a tartalomról és pedagógiai megalapozottságról kért
tájékoztatást. Ezután választotta ki a szerzõket. A folyamat sürgetõ kényszerrel tör-
tént, hisz a gyorsan növekvõ tanulóállományt könyvekkel mindenképp el kellett lát-
ni. Sorra jelentek meg a bányamûveléstan, a bányagéptan, a balesetelháritás köte-
tei. A tananyaghoz felhasználták az bányászat általános biztonsági és óvórendszabá-
lyait, a helyi bányakörülményekre utaló szabályzásokat, az üzemek utasításait, a
munkahelyekre elõirt szabályzatokat. A tanmeteknek megfelelõen minden tan-
tárgyban kötelezõ volt az óravázlat készítés.
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9.1.2. Munkavédelem és baleset-elhárítás

A szakmai oktatás balesetelhárítási körét a NIM-MTH megállapodása alapján
országosan a KBF-ek is felügyelik (1954. március 14). A pécsi Kerületi Bányamû-
szaki Felügyelõség megkezdi a balesetelhárítási oktatás patronálását. hogy a fiata-
lok jó szakmunkássá váljanak-, értesíti a komlói intézetet dr. Ember Kálmán, a pé-
csi KBF vezetõje.

A szakképzés az általános és szakági munkavédelem és belesetelháritás felada-
tait mindig kiemelten kezelte. A kiadványok sora állt rendelkezésre, amelyet bánya-
vidékenként kiegészítették a vállalati munkavédelmi és balesetelhárítási kiadvány-
okkal. Gyakorlatilag az általános balesetelhárítási ismeretek után a bányászati mun-
kavédelmi ismeretek és a területenként érvényes biztonsági szabályok kerültek ok-
tatásra. Az ABBSZ és a helyi biztonsági szabályzatok tanulónként kerültek kézbe,
azokat a Tanbányák és a szakoktatók állandóan visszakérdezték, a munkavégzés so-
rán fokozott figyelemmel kisérték. Az egyéni védõkészülékeket – amelyek idõrõl-
idõre cserére kerültek az új eszközök bevezetésével – a tanulók elméleti és gyakor-
lati felkészítés után hordták magukkal. Ennek is köszönhetõ, hogy a  vájártan-
ulóképzés korszaka alatt a baleseteket sikerült alacsony szinten tartani.
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9.1.3. Bányagépészeti ismeretek

A bányamunka az erõteljes fejlesztés ellenére kezdetben erõsen kézimunka-jel-
legû volt. Fõleg a gyakorlati foglalkoztatás elsõ idõszakára volt ez jellemzõ (ám ké-
sõbb is elõfordult), hogy a tanulók mellékmunkákat végeztek, amelyeknél alapvetõ-
en a kéziszerszámok voltak használatban. A tantervi elõírások betartatásával, a bá-
zisvállalati felelõsség szakmai érdekbõl a gyakorlati képzési helyek kisgépesítése, a
jobb fejtõ- és fúrókalapácsok, a segédberendezések megjelenése majd a nagygépek
termelésbe állítása a képzésben is érzékelhetõ változást eredményezett. Minden bá-
nyavidéken igyekeztek a korszerû bányagépekkel megismertetni a tanulókat. On-
nan, ahol egyes gépek, berendezések nem voltak telepíthetõek, a vájártanulókat
üzemlátogatásra vitték, így pl. a selypi tanulók, megismerhették a komlói pajzsbiz-
tosításokat, a zirci tanulók a gurítóhajtást Pécsett. A komlói tanulók üzemlátogatá-
son ismerkedtek Lyukóbánya korszerû bányagépeivel és a mátrai külfejtéssel. A bá-
nyagépesítés részeként bõvülõ vezetékes rendszereket (víz, hidraulika, villamos) a
lakatos képzés során ismerték meg és alkalmazásukat minden nap munkahelyeiken
gyakorolhatták. A munkakezdéskor a rendszerekre való rákapcsolás, a mûszak vé-
gén a lekapcsolás és rendteremtés elmélyítette a gépekkel való felelõs foglalkozást.
A nagygépek – rakodó- és fejtõgépek, fúróberendezések, szállítóberendezések – fel-
ügyelet melletti kezelése már a képesítés elnyerése utáni idõszak szakmai ismerete-
it alapozta meg. 

9.1.4. Geológia

A föld-és ásványtudományokkal, geológiával foglalkozó könyvekbõl az idõk fo-
lyamán több is készült. A könyvek didaktikusan, a lényegre törõ szemléletes isme-
retanyaggal, gazdag szemléltetéssel készültek. A Föld keletkezéstörténete, a földta-
ni formációk, az általános teleptani részeken túl olyan orientációval állitották össze
a kiváló szerzõk a mûveket, amelyek alapján az egyes területek helyi jellemzõit meg-
alapozott ismeretekre építhették a tanárok. A geológiai ismeretek alkalmazása a
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munkahelyeken (a telepek elhelyezkedése, vetõk dõlése és iránya, a kõzetminõség
és biztosítás-igény, a jöveszthetõség mértéke elismerése, a szükséges következteté-
sek levonása) a tantárgy érdekessége következtében általában sikeres volt. A külön-
bözõ versenyeken pl. a geológiai tudás mindig a 4, 0 átlag körül alakult. Így a bánya-
mûveléstan és a bányagéptan meg a gyakorlat egyaránt alapozhatott a geológiai is-
meretekre. A tantárgyat kezdettõl gazdag szemléltetés, a bányászati kabinetekben
kiemelt hely, egyes intézetekben külön geológiai kabinet és kémiai laboratórium
szolgálta. A tantárgyhoz számos tankönyv, jegyzet és módszertani útmutató készült.

Összerakható rétegmodellek, vetõk készültek. Egy gépelt és sokszorosított kéz-
iratos munka után (1952), dr. Szentiványi Ferenc könyve 1955-ben került a tanulók
kezébe. A földtani és kémiai gyakorlatokra kéziratos jegyzet készült. A geológiata-
nítás módszereinek összefoglalását átütõ sikerû könyvben írta meg Baricska Antal
(Tata).

9.1.5. Szakrajz

A szakrajz feladata, hogy a mûszaki rajzok és vázlatok készítését megtanitsa, a
rajzolvasási készséget kifejlessze. A feladat megvalósításához a tanulókat szükséges
megtanítani a geológiai, bányászati és géprajzi alapismeretekre térszemléletüket
pedig a rajzolvasáshoz megfelelõ szintre emelni. 

A rajzi alapismeretek, a szakrajzi követelmények, a térszemlélet fejlesztése
együttesen jelentkezett. A tematika egy éves lehetõsége megfeszített és módszerta-
nilag alaposan felkészült oktatást kívánt. A szakrajz nemcsak az esztétikai érzék és
igény formálásában, hanem a logikus gondolkodás, a fegyelmezett munka (vonalve-
zetés, szabványkövetés) tekintetében is követelményállító és személyiségfejlesztõ
tantárgy. A tanitási idõ beosztását a munkaközösségek mindenütt négy részre osz-
tották. Így az elsõ szakaszban a rajzkészség fejlesztése, a második szakaszban a szab-
ványos rajzi feladatok megoldatása, a harmadik szakaszban a földtani ábrázolások
és térláttatás megismertetése és fejlesztése, a negyedik részben a konkrét gép- és
munkahelyi vázlatok, rajzok elsajátíttatása volt a feladat.

Minden tantárgyban felhasználták a rajz adott lehetõségeit, így a szakrajz nagy-
foku koncentrációt teremtett. Ez a munkahelyek vonatkozásában volt fontos, hogy
a tanulók a geológiai formációk munkahelyi megjelenését (telep, vastagság, dõlés-
irány, jöveszthetõség, biztosításigény), önállóan felismerjék és azokból a megfelelõ
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következtetéseket le tudják vonni. Segítségére volt a szakrajz a mérési feladatok kí-
vánt pontosságának megteremtésében. A rajzolvasási példák a munkahelyi útmuta-
tók, dokumentációk megértésében segítettek. A bányászati szakrajz a szakmai hoz-
záértés egyik alapfeltétele, az alkalmazási képesség fejlesztésének eszköze. A bá-
nyászati szakfelügyelet – az intézetek bevonásával – 1962-65 között egységes bányá-
szati szakrajzi feladatrendszert dolgozott ki, amely különbözõ nehézségi fokon, de
valamennyi technológiai folyamathoz kapcsolódva ajánlott használható feladatokat
és megoldásokat. Ezek a feladatok a szakmai versenyeken is szerepeltek. 

A szakrajz tanításában az egyenetlen
elõképzettség mellett a rajztechnika
elsajátittatása, a térlátás fejlesztése jelen-
tette a legnagyobb gondot. Ezért különbö-
zõ falitáblák, vetített majd filmes (hurok-
film) megoldások egészítették ki az
„együtt-rajzolás” általános gyakorlatát. A
perecesi intézetben különbözõ idõszakban,
a rajzi fejlettség ellenõrzésére ugyanazt az
alkatrészt kellett megrajzolni. A komlói in-
tézetben többek között úgynevezett felület-
elemzõ lapot használtak a vetõk és alkatré-
szek meghatározására. A vetõsíkokat, irá-
nyokat, csúszási felületeket különbözõ szí-
nekkel jelölték be. Az alkatrészeknél a kü-
lönbözõ mértani felületeket más-más szín-
nel jelölték meg.  Valamennyi intézetben
számos modell, metszet szolgálta a szakrajz
jobb tanítását. A Szakrajzi Munkaközössé-
gek rendszeresen véleményt cseréltek. A
Módszertani Intézet és utódai rendszeres
tanácsadása és tantárgyi irányító munkája

mellett 1953 és 1986 között hat alkalommal volt bányaipari szakrajz-tanárok részé-
re – országos értekezlet.

9.1.6. Módszertani útmutatók

A MTH 1953-ban-ban alapította meg a Módszertani Intézetet. Olyan idõszak-
ban jött lére az intézet, amikor a magyar szakképzés teljes kiépítését kellett elvégez-
ni azon keretek között, amelyeket a gazdasági fejlõdéshez távlatosan megjelöltek.
Mindenekelõtt több szakma és ezen belül is számos tantárgy oktatásához szükséges
útmutatókat kellett kiadni. Feladat volt az is, hogy a különbözõ szakmai megbeszé-
léseket, értekezleteket megszervezze, azokat színvonalasan, példaszerûen tartsák
meg. Tegye lehetõvé a szakmai eszmecserék megvalósítását, a magyar és külföldi
szakmai-pedagógiai dokumentációk gyûjtését és azok közreadását. Tagozataival
minden tárgykörben hasznos képzést és kiadványokat hozott létre, elsõdlegesen
négy tantárgy, a magyar, történelem, természettan és számtan teljes körû irányítá-
sával és tanítási eszközökkel való ellátásában.
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A MTH majd a MüM Módszertani Intézet szívós munkával kb. százötven olyan
külsõ munkatársat kapcsolt magához fõleg az iparitanuló-képzés körébõl, akikre
minden munkában számítani lehetett.

Kezdeményezõje volt a szakmai-pedagógiai feladatok, a képzés rendszere egy-
ségesítésének az iparitanulóképzés kiadványainak, közte az Iparitanulóképzés olva-
sásának és tanulmányozásának is.

A Módszertani Intézet megalakulásakor a legcélravezetõbb utat választotta, sür-
gõsségi sorrendet állított fel. A képzést végzõk maguk is jórészt kezdõk voltak, ezért
a szemléletesség elvét ragadták meg. A szemléltetésnek és a gyakorlati megoldások-
nak olyan eredményes eszközeit teremtették meg, amelyek máig maradandóak. 

Innen fokozatosan, de viszonylag gyorsan és határozottan tért rá olyan felada-
tok kutatására és megoldására, mint a tanulóközösség megszervezése és nevelése, a
tanulók elé állítandó egységes és speciális követelmények, ezek tantárgyi megalapo-
zása a legeredményesebb és hatásosabb módszertani ajánlásokkal, a munkához va-
ló viszony pozitív alakítása, munkafegyelem tudatosítása, a választott szakma meg-
szerettetése.
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Fontos, a gyakorlati oktatás megalapozó egységesítésére irányult a gyakorlati
oktatás módszertanával foglalkozó, meghatározó munkák kiadása. A gyakorlat min-
den részére folyamatos szakmai-pedagógiai felkészítés történt. A munkafolyamatok
elemzésével, a kialakított legjobb gyakorlat bemutatásával egész sor kiadvány fog-
lalkozott. Ezek kitértek a gyakorlati foglalkozások elemzésére, a foglalkozások típu-
sainak és felépítésének kérdéseire, az értékelési módokra.

9.1.7. Szakmai versenyek

A nevelési, képzési intézmények teljesítményeinek egyik formája a különbözõ
versenyeken történõ megmérettetés. Az elsõ vájáriskolák termelési versenyeire a
MTH kezdeményezésében 1950 áprilisában került sor, az országos versenyek ké-
sõbb rendszeressé vált alkalmaira körlevél hívta fel az iskolák figyelmét.

A vájártanulók kezdetben csak a termelési versenyekben vettek részt. A mun-
kateljesítményeket a felnõtt csapatokhoz beosztva növelték. Az ajkai tanulók
például részt vettek a Sztahanov mozgalomban, a komlóiak a Kossuth-bányai
munkahelyeken vettek részt hasonló munkaversenyeken. A szervezett oktatás
megteremtése, a tanulók életkorához mért terhelés figyelembevétele 1952-tõl
külön vájártanulóversenyek szervezését írta elõ. Ebben már az iskolai tananyag
egyes részei is szerepeltek (a balesetelháritás, szerszámhasználat). A munkaver-
senyek szervezõje, a bányászszakszervezet, mindig számított a vájártanulókra,
ezért már 1953-ban javasolta ifjúsági és vájártanuló versenyek külön, országos in-
dítását. A munkaverseny kizárólagos termelési-teljesítmény elvûségét 1953-tól
egy MTH határozat alapján kibõvítették az elméleti – szakmai és politikai, kultu-
rális elemekkel. Így valósabb képet nyerhettek az egyéni vagy csapatban induló
ismereteirõl. 

Az iskolák maguk is szorgalmazták a versenyeket, számos iskolai (belsõ) verse-
nyén mérték össze tudásukat, erejüket a tanulók. Felkészítõ tanáraik, oktatóik ha-
sonló lelkesedéssel foglalkoztak velük a minél jobb eredmények eléréséért. A ver-
senyeket a társadalmi szervezetek, a párt és a szakszervezetek, különösen a BDSZ
mindig kiemelten kezelték. Hasonló súllyal foglalkozott ezekkel úgy az MTH, mint
a Munkaügyi Minisztérium.
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A bányászati versenyek az iparitanuló tanulmányi versenyrendszer részeként
szervezõdtek. A felkészülésben a helyi és országos bányászat biztonsági és techno-
lógiai feltételei, a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek súlypontjai, a korábbi
versenyek ismeretanyagát és a gyakorlati feladatait elemzõ tényei szerepeltek. A
felkészülés több intézetben az állóképességet növelõ egyéni és csoportos testneve-
lési és szellemi tréningekkel egészült ki (Komló, 501. Intézet).

Az írásbeli feladatok a vájártanulóknál szakmai kérdések (balesetelháritás, bá-
nyamûveléstan, geológia, politikai és szakmai számítások), a bánya-elekrolakatos
tanulóknál a balesetelhárítási, gépegységek üzembe helyezési, villamoshálózat-sze-
relési, szakmai számítási, politikai ismeretekbõl kerültek ki.

A gyakorlati feladatokat szakmai nehézség, kiviteli igényesség, minõségi és bal-
esetelhárítási szempontok alapján állították össze és normaidõ teljesítés/túlteljesítés
alapján értékelték.

A versenyeket az ország bányamedencéiben külön a sújtóléges és külön a nem súj-
tóléges bányaterületek szerint rendezték. A versenyek az egyenlõ feltételek érdekében
szigorúan szabályozott rendben kerültek megrendezésre. A versenyfeladatokat a bá-
nyászati szakfelügyelet állította össze a bányászati ágazati és vállalati irányítással egyet-
értésben. A részvevõk és a rendezõk egyaránt sokoldalú együttmûködést folytattak. A
fõhatóságok és a tantestületek, a vállalatok mindenütt figyelemmel követték a verse-
nyek alakulását, hiszen a tapasztaltakat az elméleti és gyakorlati felkészítésben haszno-
síthatták. Ebben a bányavállalatok és az érintett üzemei, és a Bányászszakszervezet és
a Tanbányák mindenkor a legnagyobb segítõkészséget és együttmûködést tanúsították.

A Kommunista Ifjúsági Szövetség Központi Bizottság Intézõ Bizottsága (KISZ
KB) és a Munkaügyi Minisztérium (MüM) 1958-ban új irányelveket adott az ipari
tanuló intézetek végzõs tanulói munka- és tanulmányi versenyeire. E határozat
alapján 1960-ban újra országos vájártanuló versenyt írtak ki, amelyre valamennyi
bányaipari tanintézet benevezte és elküldte az elõzetesen helyi válogatásokon meg-
méretett legjobb háromfõs csoportját.

A versenyeket munkahelyi és csoportszinten, osztály, kollégium, iskola, szakmai
ágazat szerint rendezték meg. A bányaipari versenyek szervezésében, támogatásá-
ban kezdettõl részt vett a Bányászszakszervezet. 

155

Írásbeli feladat megoldás – 312. sz. Intézet,
Oroszlány



156



A versenyek díjai az oklevelek, elismertség mellett a tárgyjutalmak széles sora,
serlegek, oklevelek, könyvek, esetenként pénzjutalom. A vállalatok vagy fõhatóság-
ok díjai között külföldi utazások tanulmányúti vagy üdülési céllal is szerepeltek. A
versenyek következménye a szakmai felelõsség és tudatosság növekedése, a jobb ta-
nulmányi eredmény, a személyes elismertség. A szakmunkástanulók, így a vájár és
bánya-elektrolakatosok számára a versenyeken elért elsõ tíz helyezés szakmunkás-
bizonyitványt ezzel üzemi munkahelyet és bért jelentett.

Az elsõ országos vájár Szakma Kiváló Tanulója versenyt 1960-ban, Oroszlány-
ban tartották. A versenyzõkhöz a gépészeti feladatok ellátására egy lakatos tanulót
is beosztottak. 1962-tõl a versenyzõ csapatok bánya-elektrolakatos tanulókkal egé-
szültek ki. Késõbb a bánya-elektrolakatos szakma tanulói is önálló csapatokban vet-
tek részt a versenyeken. A csak munkafeladatú tanulóverseny 1965-tõl módosult,
amikor a közismereti tantárgyakat is felvették a verseny szakmai tantárgyai közé.

Az 1962-évi vájártanuló versenyen a vájár csapatok mellé egy-egy bánya-elek-
trolakatos tanulót is beosztottak. A
munkafeladat egy 3000 mm-es, négy
íves TH biztosítás beépítése volt (jö-
vesztés, elõbiztosítás, TH-beépités
irányba és szintre), a bánya-elektro-
lakatos tanulóknak (a vájárokkal
együtt) egy szétszerelt vitlát kellett
beépíteni, rögzíteni és mûködõképes
állapotba hozni. Ezen kívül a munka-
helyre az elõirt szükséges szellõztetõ
és energiavezetékeket (sûrített leve-
gõ) beszerelését kellett elvégezniük.
Valamennyi munkafeladatba minden
tanulónak be kellett kapcsolódni, ha
sikerrel kívánták a feladatot megoldani. Az oroszlányi versenyen az Országos Bá-
nyamûszaki Fõfelügyelõség megbízottja vizsgaelnökként megelégedését fejezte ki.
A MüM szakfelügyelõje az írásbeli vizsgákkal kapcsolatban megállapította, hogy
„az elõzõ évhez viszonyítva elméletileg a nem sújtóléges bányák semmi, a sújtóléges
bányák tanulói sokat fejlõdtek. Az elméleti tárgyakban az elmúlt évben 2,85, ebben
az évben 3,54-es átlagot értek el. A fúrólyuk-telepítés rajza mindegyik versenyhe-
lyen igen gyenge volt”. 

1966-ban az országos vetélkedõt Komlón (sújtóléges bányák) és Ózdon (nem
sújtóléges bányák) tartották. A szóbeli feladatok között szakmai szakrajzi, geológi-
ai, gépészeti, matematikai, balesetelhárítási és politikai kérdések szerepeltek. A
gyakorlati feladat: TH-biztositás beépítése adott technológia szerint, vitla szerelése
és üzembeállítása munkahelyen. A verseny írásbeli és gyakorlati részbõl állt, az el-
sõ helyezettek kétheti külföldi üdülésen vehettek részt.

Komlón a versenyt a pécsi vájárképzõ intézet tanulói nyerték (Apró István, Gu-
lyás József, Loga László vájárok, Kurai Mátyás bánya-elektrolakatos). Második
helyre a komlói, harmadik helyre a dorogi intézet tanulói kerültek. Ózdon a ver-
senyt az ajkai 301. Intézet tanulói nyerték (Bársony László, Járomi László, Király
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István vájárok és Berta Károly bánya-elektrolakatos), második helyen az ózdi 102.
Intézet (Földi Árpád, Harcsa Mihály, Sárány Lajos vájárok és Sümegi István bánya-
elektrolakatos), harmadik helyen egy pont hátránnyal a 104. számú perecesi intézet
végzett.

1973-tól a szakképzési intézmények a mûvelõdésigazgatás irányítása alá kerül-
tek. A versenyek – a Szakma Kiváló Tanulója, a tanulmányi (tantárgyi) versenyek
tovább folytatódtak. Megnõtt az iskolai szakmai belsõ versenyek száma, csökkent a
megyei és országos bányásztanuló versenyek száma. 
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9.2. Közismereti tantárgyak

Az iparitanulóképzés hivatalosan a befejezett nyolc általános iskolát, vagy ma-
gasabb iskolát végzetteket vehette fel. A vájárképzésbe jelentkezések azonban kez-
dettõl az alapfokú végzettség erõs hiányait mutatták. Ez nemcsak az elsõ években,
de még a nyolcvanas években is valódi nehézséget jelentett. Így a vájárképzés szük-
ségszerûen felkészült és egész fennállása alatt küzdött az általános iskola befejezé-
sének, pótlásának kérdésével.

A közismereti tantárgyak megfelelõ tanítása egyik feltétele a szakmai ismeretek
lehetségesen jobb elsajátításának. A közismereti tantárgyak tankönyveiben, mód-
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szertani útmutatóiban a bányászatra, a vájár szakmára különösen jellemzõ kapcso-
latokat bemutató példák, történetek szerepeltek. A szakmai irányultság ma megmo-
solyogtató leegyszerûsítõ példái annakidején a bányász szakmát képesek voltak kö-
zelebb hozni azokhoz a fiatalokhoz, akik életükben elõször találkoztak a nehéz, em-
berformáló munka sajátos földtani körülményeivel és munkásaival, e foglalkozás el-
méleti és gyakorlati ismereteivel.

9.2.1. A történelem oktatása.

A szakmunkásképzésben a történelemmel kapcsolatos ismereteket 1950 és 1957
között a társadalmi ismeretek témakörben tanították. A vegyes tartalom (politikai
és szocialista gazdaságtani meg történelmi események, alkotmánytan) nem volt
megfelelõ a magyar történelem igazi eseményeinek megismertetésére. A történe-
lemoktatásban elsõsorban az elnyomott munkásság, a szakmának megfelelõen kü-
lönösen a bányamunkásság elnyomása, helyzete volt az uralkodó, a kor kezdetben
túlsúlyos munkásmozgalmi szemléletébõl adottan. Ezt csak fokozatosan váltotta fel
a magyar történelem elsõsorban a forradalmi csomópontokra koncentrált tanítása
(Rákóczi, majd az 1848/49-es szabadságharc, a Tanácsköztársaság és a magyar gaz-
dasági fejlõdés magyarázata munkáselnyomás majd felszabadítás oldaláról). Ez a
munkásnevelés szocialista ideológiájából következett.

A munkásosztály szerepének túlhangsúlyozása a bányászság mindig nehéz hely-
zetébõl, forradalminak számontartott mozgalmaiból származott, nem értékelve a
bányászság kultúrában, gazdaságban másképp is értékelhetõ szerepét. A kétlakiság-
ból adódó, a szakmai ismereteket a helyi építkezéseken, szervezõdésekben érvénye-
sülõ bányatapasztalatok, szervezettség kisugárzása a telepek és falvak életében nem
kerültek a tanított anyagba. A paternalista felfogásnak megfelelõ, az osztály- és ré-
tegkülönbségeket, az egyházak bányatelepi tevékenységét értékelõ ismertetések
szintén hiányoztak a kezdeti tananyagokból. Ezek csak a hely- és honismereti mun-
ka során kerültek kutatásra és elõbb óvatos majd egyre nyíltabb feltárására. Telje-
sen kimaradt – az 1980-as évekig – a bányászság, mint az energiához szükséges kõ-
szén és uránérc kitermelõjének a szakmák között elfoglalt emberi erõforrás szere-
pe, az egyes országrészekben értékelhetõ területfejlõdést meghatározó szerepe, a
sokféle szakmai ismeretet hordó bányamunka közvetett hatása a mindennapi élet-
ben. Túlzott arányban szerepelt a történelemoktatásban a szocialista integráció, a
nemzetközi kapcsolatokban a szovjet túlsúly, kevéssé a magyarok európai kapcsola-
ta, szerepe.

A korabeli szakfelügyeleti látogatások, jegyzõkönyvek a tanórákon nem egyszer
elhangzott, a szocialista rendszert, a kulturális tájékozódás korlátozottságát, az öl-
tözék és zenehallgatás szabályozásának kritikáját is rögzítették.

A történelem tankönyvek elsõ kiadásai erõs politikai töltetûek. A bányászok
elnyomásának példái, az emigrációs kényszer számos korabeli jegyzet tárgya. A
minõségi változás tartalomban-formában itt is követhetõ. 1956 után a tanköny-
vek fokozatosan szakszerûbbé, didaktikailag alaposabb felépítésûekké, szemléle-
tesebbé és a magyar nemzeti történelem ismeretének átadására alkalmasabbá
váltak.
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9.2.2. A magyar nyelv és irodalom.

Elképzelhetetlen nehézséggel találták magukat szembe a vájárképzésben taní-
tók, amikor a rendkívül alacsony képzettségû fiatalokkal kellett a magyar nyelv sza-
bályait, az irodalom alkotásait megismertetni. Az olvasás és írás szabályos újrataní-
tása történt sok esetben, mert a tábláról való olvasás is nehézségekbe ütközött. A
rendkívül heterogén osztályokban nehezen alapozódott meg egy közös szint, ennek
érdekében a pedagógusok sokféle módszerrel éltek. Egy 1952-es komlói szakfel-
ügyeleti jelentés részletesen elemzi az elsõ osztályba lépettek sekélyes tudását, ala-
csony íráskészségét. Jónak találta a közös olvastatást (tábláról és könyvrõl majd sa-
ját füzetbõl), és év végi ellenõrzõ látogatása alkalmával megállapította, hogy a tanu-
lók szép eredményt értek el írás/olvasásban.

A magyar tanítása minden évfolyamban sok nehézséget okozott, mert az általá-
nos nyelvi kultúra fejlesztése és megerõsítése mellett a szaknyelvi tanítást is meg
kellett oldani. A nyolc általános iskolai végzettséggel nem rendelkezõk a vájárisko-
lai tanulmányok mellett végezték az általános iskola hiányzó osztályait, hogy majd a
vizsgafeltételnek eleget tehessenek. Ebbe a bányavállalatok különbözõképpen kap-
csolódtak be, maguk is szorgalmazva a hiányzó végzettség megszerzését.

A magyar nyelv és irodalom oktatására a vájáriskolákban szakkörök mûködtek,
szoros kapcsolatban a színjátszó, versmondó és más hasonló kultúrkörben mûködõ
szakkörrel. Így a nyelvi oktatás közvetett hatásrendszeren keresztül érvényesülhe-
tett. A legelsõként megjelentetett sokszorosított formában kézbeadott tanári ma-
gyar és történelem útmutató ezért is foglalkozott kiemelten a didaktikai alapelvek
betartásával, az íráskészség fejlesztésével, a fokozatos, de határozott olvasásra ne-
veléssel, a fogalmazással, az élõbeszéd hiányosságainak kiküszöbölésével. A mese-
szerû magyar olvasmányok, a novella-feldolgozások fokozatosan cserélõdtek fel a
magyar irodalom értékeinek válogatott bemutatásával, élményt és továbbolvasásra
késztetést keltve tanulóinkban. Erre a tanári és könyvtárosi szakértelmen és lelke-
sedésen túl az intézetek magyar nyelv és irodalmi kabinetjei, szaktantermei, a
könyvtári munka jó szervezése és propagálása is segítõ keretet jelentett. A magyart
tanító közösségek sokoldalúan segítették az intézetek ünnepségeit, kulturális meg-
mozdulásait. Kiadványaik sokban meghatározták az iskolákban érvényesítendõ iro-

162



dalmi és kulturális ünnepi tartalmak közel egységességét és színvonalát is. Az alap-
képzettséggel sem rendelkezõ vájártanulók egy része még az egyszerû elemi nyelv-
tani formákat sem ismerte, ezeket rövid képes, játékos formáéban készült írásokkal
igyekeztek megismertetni. Az irodalom- és nyelvkönyvek mellett szöveggyûjtemé-
nyek is készültek. Számos iskolában elsõként képességfelmérést végeztek, a meglé-
võ magyar tudásra építették a tanítást. Így a haladás mértéke igen mérsékelt volt,
hiszen az alapok megtanítása, a tanulók valamiféle egységesebb szintre hozása hosz-
szabb idõt kötött le, de biztató alapot nyújtott a tanulók fejlõdésére. .

A vájárképzésben részvevõk közül sokan ennek az intenzív irodalmi és nyelvi ta-
nításnak köszönhetõen jutottak el egyéni fejlõdésükben addig, hogy a nyelvi és iro-
dalmi versenyek részvevõi lettek. Közülük sokan országos sikereket arattak. Az iro-
dalmi szakkörök, színjátszó-körök, az iskolarádiók, versenyek lehetõséget nyújtot-
tak az egyéni tehetségek kibontakozására, amelyek jótékonyan hatottak az átlagos
tanulók és a vájártanuló közösségek fejlõdésére is. Ennek az áldozatos munkának
köszönhették sokan, hogy középfokú és felsõfokú tanulmányokig juthattak el.

Az olvasás a legélvezetesebb eszköz, amelynek segítségével megismerheti az
ember önmagát, helyét a világban, viszonyát a természeti és társadalmi valósághoz.
Egyben jó eszköz arra is, hogy emberismerethez jusson az olvasó és egyes korok,
korszakok társadalmi rendszerek világszemléletét és életmódját megismerje. Az
ipari tanulók „akik a szocialista társadalomban, mint a felnövekvõ nemzedék tagjai
társadalmunk vezetõ rétegének, a termelõ szakmunkásság utánpótlását képezik,
meg kell, hogy ismerjék a magyar nyelv gazdagságát, értékeit. Maguk is legyenek al-
kotói e gazdag kulturális értéknek-” írja egy MTH elõterjesztés 1950 februárjában.

A bányaipari magyar nyelv és irodalom oktatása számára a tantervek, módszer-
tani útmutatók sora készült el. Ezek nemcsak a tanításra, de a kultúrmunkára, ta-
nulmányi versenyekre, rendezvényekre programajánlatokat tartalmaztak. 

Elõbb a vájártanuló intézetek könyvtári állományát mérték fel majd a vájártanu-
lók olvasási szokásait, olvasás-megértését, könyvtárhasználatát vizsgálták több eset-
ben. Az elsõ ilyen vizsgálatra 1951-ben került sor négy vájártanuló intézetben és ott-
honban. A helyi vizsgálatok minden intézetben rendszeresen folytak, a helyes írás és
beszéd, olvasás fejlesztése a szakmai tantárgyak és általában a szakmai magatartás-
nak is feltételei voltak. Országosan 1954-bõl majd 1958, 1961/62. tanévrõl készült
vájártanulókról felmérés. A hatvanas évektõl rendszeres országos felmérésekben
már csak esetenként szerepel külön a vájártanulók ilyen értékelése. A Központi Sta-
tisztikai Hivatal 1962-ben és 1964-ben, a Magyar Könyvkiadók és Terjesztõk Tájé-
koztató Központja 1964-es felmérése a szakmunkástanulók érdeklõdési körének és
olvasásszokásairól állapit meg változásokat. A bõvülõ könyvkiadásnak és a külföldi
szerzõk megjelenésének eredményeképpen a magyar klasszikus irodalom aránya
csökken a fiatal olvasóknál.

A legkevesebb befolyást az olvasási szokásokra a vájártanulók családi köre, szü-
leik alkották, bár egyes családoknál voltak kivételek. Ez adódott a korábbi társadal-
mi helyzetbõl, a szülõk képzettségétõl. Ez egyszerre mutat a szülõk irodalmi tájéko-
zatlanságára, könyvhöz, olvasáshoz való viszonyára és a gyermekektõl eltérõ ízlés-
szintjükre. Az iskola nevelõ hatásának mutatója is viszonylag alacsony. Feltehetõ,
hogy a szûkreszabott lehetõségek miatt a tanári, nevelõi és könyvtárosi ajánlások, el-
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várások jobban a tantervi anyagra, a kötelezõ olvasmányokra vonatkoznak. Ha pedig
a tantervben nem szereplõ írókra és mûvekre is kiterjed ajánlásuk, ezek a javaslatok,
nem találkozik a tanulók kulturális, társadalmi és ösztönszükségleteivel. Szerencse,
hogy az intézetek könyvtárosai között szép számmal voltak olyanok, akik nemcsak
adminisztrálták a kölcsönzést, hanem az írói értékszintet valamint a tanulói, szakmai
szükségletet és igényt ismerve, megfelelõ olvasnivalót javasolnak. A vájárintézetek
jól válogatott és szervezett író-olvasói találkozói is ezt a célt szolgálták. A könyvtá-
rosok munkája hatékonyságát csökkentette, hogy a vájártanulók jóval kisebb száza-
lékban tagjai valamelyik más könyvtárnak, mint a többi iskolatípus tanulói.

Az olvasásválasztásban az elsõs fiuk voltak leginkább magukra hagyva. Így õk el-
sõsorban a baráti, osztálytársi ajánlásokra támaszkodtak. A pedagógiai befolyásolás
egyenetlensége és az önállósodási tendencia indította a vájártanulókat a szabadpol-
cos választék felé és a könyvkereskedelemben a közvetlen tájékozódásra, amikor a
reklámok, a fülszöveg, a fedlap, a külsõ és belsõ illusztrációk, a tartalomjegyzék
alapján választottak az érdeklõdésüknek megfelelõ könyvekbõl.

9.2.3. Mennyiségtan oktatása

A számtani alapismeretek hiányai a képzés egészén áthúzódtak. A különbözõ
területekrõl érkezõ, változatos elõismeretek birtokában lévõ tanulók ismereteit
szinte teljesen az alapoktól kellett megteremteni, hogy a késõbbi összefüggéseket
megértsék. Így a mennyiségtan tanítása nagy módszertani felkészültséget és csak-
úgy mint más tantárgyaknál, különleges türelmet kívánt. Az elsõ mennyiségtan ok-
tatással foglalkozó útmutatók figyelmeztettek erre és számos példát, megoldást
ajánlottak a tanítók számára. Az elméleti megértetésen túl a gyakorlati kapcsolato-
kat és az alkalmazás lehetõségeit szorgalmazták, amelyekkel könnyebbé válik a
megértés. A mennyiségtan oktatásában az iskolák felmérésekkel kezdték a munkát.
A mennyiségtanra országosan elõirt ismeretszintet az elsõéves vájártanulók 1951-
ben csak 31%-ra, 1955-ben 45%-ra tudták teljesíteni. Egy 1966-ban végzett felmé-
rés már 67%-os szintet mutatott ki, ennek tükrében méltatható az a munka, amit, a
mennyiségtant tanítók végeztek. A több helyen bevezetett fejszámolás segített a ta-
nulók mennyiségtanra koncentrálódásához.

A mennyiségtan élt a gyakorlati alkalmazás
lehetõségeivel. A munkahelyi teljesítmények,
szállítási feladatok, alapvetõ villamos számítások
és mérések szerepeltek a megoldandó feladatok
között. Annak ellenére, hogy az általános men-
nyiségtani tudás gyengének bizonyult, a verse-
nyeken, sõt az országos tanulmányi versenyeken
is voltak egyedi, kiemelkedõ eredmények, ame-
lyek meghaladták a tantárgy országos átlagát
(3,32).
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9.2.4. Az osztályfõnöki munka

Az osztályfõnöki és a kollégiumi nevelési órákat, mint a tanulók és csoportjaik
nevelésének közösségi formáit, az iparitanuló-képzés kitüntetett módon kezelte. A
szakmai képzés kezdeteinél két és egyéves tanulóidõ idején szervezett politikai tíz-
percek vagy hosszabb foglalkozások a magatartás, fegyelem, az egyén és közösség
kapcsolatáról, a társadalom nyújtotta kedvezmények ellenszolgáltatásáról szóltak.
Az erre vonatkozó dokumentációk külön kiemelik az állami ellátás jelentõségét, a
bányász életút jelentõségét, erõsítve a vájártanulók öntudatát, szakmai identitását.
Ezeken az órákon, foglalkozásokon azonban szakmai jellegû kérdések kerültek elõ
és éles fogalmazások ítélték el a bányák anyagellátását, vezetési módszerét, a tanu-
lókkal való bánásmódot és a szervezés hiányosságait vetették fel.

A szocialista nevelõmunka sajátosságaival foglalkozó, az egy éves tanulóidejû
vájártanulóknak készült Útmutató már körvonalazta egy kötöttebb foglalkozási
rendszer kialakítását. A MTH Módszertani Intézete széleskörû vizsgálódás nyomán
1952-ben állította össze az elsõ osztályfõnöki dokumentációt. A MTH utasítása
alapján az 1954/55. tanévtõl heti egy órában minden évfolyamban és osztályban osz-
tályfõnöki óra bevezetése történt. Az osztályfõnök feladatai közé tartozott a tanu-
lók mûveltségi szintjének elmérése, a pedagógiai terv készítése (helyzetelemzés, a
nevelési és feladatok, a nevelési alkalmak és koncentrációk). Ennek szellemében fo-
galmazódtak meg az osztályfõnöki munkaközösség szervezésének elvei és gyakorla-
ta, született teljes körû osztályfõnöki nevelési rendszer és a hozzá kapcsolódó mód-
szertani kiadvány sorozat. A kiadványok elõkészítõ munkájában az MTH majd a
MüM késõbb a Szakoktatási Intézet meg az Országos Pedagógiai Intézet vett részt.
Az osztályfõnökök tanulóikkal együtt ünnepelték a tanulmányok sikeres befejezését
– a búcsúztatók, ballagások minden intézet sajátos ünnepi alkalmai lettek.

Megjelentek a közösségi nevelés elveit összefoglaló iránymutató munkák, ame-
lyeket sorra követtek az általános és osztályfõnöki nevelõmunkát segítõ, évfolyam-
okra, képzési területekre vonatkozó pedagógiai kötetek. 

A szakmai képzés rendszerelvû kezelése az integrált nevelõmunka szükségessé-
gének új szakaszát jelentette 1959, amikor elõterjesztés született az elmélet és gya-
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korlat nevelõmunkája kapcsolatának a tanításban történõ integrált érvényesítésére.
A bevezetett „Nevelõmunka Programja” évfolyamonkénti anyagai megjelenésének
közlése egyben az elsõ kiadványok megrendelhetõségét és iskolákba érkezését je-
lentette.

A tantárgyi koncentrációk alapján minden szakmában egységes elvek alapján
készültek el irányító dokumentumok az elméleti, gyakorlati és kollégiumi nevelõ-
munkára vonatkozó, órákra lebontott kötelezõen tanítandó tananyagok. A rendel-
kezés nevelési tervek készítését írta elõ, amit a Munkaközösségeknek együtt kellett
elkészíteni a kellõ koncentráció miatt. A nevelési tervek a helyzetelemzés, nevelési
feladatok, nevelési alkalmak szerint rendezõdtek. Évfolyamokra készültek, ezekbõl
állították össze az intézeti nevelési terveket. A nevelési céljainak megfelelõen az
osztályfõnöki terv feladatai a következõk voltak: a/ a szakmunkástanulók tudatának,
világszemléletének formálása, a közügyek iránti érdeklõdés felkeltése, b/ felkészítés
a közösségi életmódra, magatartásra, az igényes társas életre, c/ termelõmunkára
nevelés. A tanulók munka- és hivatásérzetének, munkaerkölcsének megszilárdításá-
ra, d/ az önmûvelés igényének felkeltése, a kulturális élmények befogadására való
képesség formálása, e/ az egészséges életmódra való nevelés, a helyes higiéniai szo-
kások kialakítása.

A nevelési terv bevezetésének vájáriskolai tapasztalatairól országos értekezletet
tartottak Komlón, 1964-ben. Az értekezlet többek között megállapította, hogy szük-
séges az osztályfõnökök és szakoktatók folyamatos továbbképzése, az aktualitások
érzékeltetése, a gyakorlati foglalkozások beszélgetései valós megtartásának mérle-
gelése. 

A nevelõ hatás rendszerébe tartozott az iskolákban terve-
zett és szervezett honismereti, helytörténeti, szakmatörténeti,
múzeumgyakorlati foglalkozások sora is. A nevelõmunka fo-
lyamán, bemutatókon való részvétel, kiállítási tárgyak, mûvé-
szeti alkotások készítése minden vájáriskolában rendszeres
volt.

9.2.5. A kollégiumi nevelés

A közösségi nevelés egyik színtere, a közös együttlét elsõ alkalma a vájártanu-
lók számára az otthon elfoglalása volt. A szûkös és hiányos elhelyezés, a különbözõ
családi háttérrel rendelkezõ és vidékrõl érkezõk együttléte, ezekbõl csoportok alko-
tása pedagógiai felkészültséget, személyiségismeretet kívánt. A ma pedagógusa ne-
hezen tudja elképzelni, milyen gyermekállománnyal foglalkoztak az iparitanu-
lóképzés, különösen az építõ- és vájárképzõ intézetek nevelõi. Az életkori különb-
ségek mellett kirívó szociális különbségek, képzettségi hiányok, a kulturált környe-
zet ismeretének nemegyszer teljes hiánya jellemezték a fiatalokat. Sokan elõször
kerültek közösségbe, a szükségszerûen kényszerrel fenntartott normális étkezéshez,
öltözködéshez. Az állami gondozottak közül sokan szerezhettek a megélhetést,
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nyújtó vájárképzést, többségük becsülettel állta meg a helyét, de a velük való foglal-
kozás nagy felelõsséget és társadalmi elkötelezettséget jelentett. A kezdeti idõszak
nehézségeinek zömét lassan küzdöttek le a magukat is formáló nevelõtestületek,
ahol nemegyszer halmozódtak feszültségek. Ezek a felkészületlenségbõl, a téves
foglalkozásvállalásból – többen csak szükségszerû kényszerbõl vállaltak az iparita-
nulóképzésben munkát – és társadalmi tapasztalatok hiányában a negatív tantestü-
leti magatartásban követhetõk.  A kritikus helyzetekre a nevelési hatásrendszer tel-
jes eszköztárára szükség volt. Ennek megfelelõen az otthonnevelésre felkészítés,
tartalmi és módszerbeli fejlesztés az iparitanuló- majd szakmunkásképzés egyik
kulcskérdése volt. A szakmai identitás erõsítése, a közösségi tudat formálása az ad-
dig ilyen környezetet nem ismerõ fiatalokkal igen nehezen volt megoldható. A je-
lentõs számú állami gondozott, a cigánytanulók közösségbe illesztése nem volt kön-
nyû feladat. Az intézetekben kerülték a pozitív diszkriminációt. Minden állami gon-
dozottal és cigánytanulóval a rendtartásban elõírtak szerint foglalkoztak. Ennek kö-
vetkeztében a beilleszkedés folyamata könnyebben ment végbe. A különbözõ utasí-
tások, pedagógiailag megalapozott módszertani útmutatók nagyban befolyásolták a
kollégiumi nevelés minõségét és hatékonyságát.

9.2.6. Testnevelés és sport

A testnevelés az új iskolákban, kezdetben szinte kivétel nélkül a szabadban tör-
tént. Nem mindig épült tornaterem, a felszerelések megléte esetén is a tornaudva-
rok vagy tantermek szolgáltak a rendszeres testnevelés céljaira. Az iskolák Testne-
velési Munkaközösségei és az országos Munkaközösség mindig szorosan együttmû-
ködtek a különbözõ szintû sporthivatalokkal, a bányavállalatok sportegyesületeivel,
szakosztályaival. A BDSZ támogatását is élvezték.

A MTH szervezetének katonás jellegébõl adódóan számos testnevelési feladat
pl. a kötelezõ reggeli torna bevezetése nemcsak a testi erõnlét és a munka elõkészí-
tésének egyik szükséges eleme volt, de a fegyelmezés egyik eszközeként is szerepelt.
1955-re mindenütt megalakultak az Iskolai Testnevelési és Sportklubok (ITSK),
1960-tól a Diák Sportklubok (DSK).

A vájártanuló iskolákban majd
minden sportágat mûveltek. A futás,
távfutás és gyaloglás komlói ismert
edzõje volt Fogarassy Sándor test-
nevelõ tanár, Czukor András neve-
lõ, az ökölvívás várpalotai edzõje
Fényes Károly szakoktató. Orosz-
lányban a birkózás Durzák Endre
tanár, a cselgáncs Takács Károly
testnevelõ tanár nevéhez kapcsoló-
dik. A vájártanulóiskolák számos ki-
emelkedõ sportolót neveltek a ma-
gyar sport számára, az ünnepségek
mindig jeles alkalmai voltak az isko-
láknak. 
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Bár a MTH majd a MüM rendszeresen és tervszerûen alakította ki intézetei inf-
rastruktúráját, a testnevelés céljaira alkalmas épületek, tornatermek, szociális helyi-
ségek megépítése csak lassan valósult meg. Pl. a komlói intézetben 1959-ben készí-
tették el az épület mögötti korcsolyapályát, vállalati segítséggel a tornaterem föld-
munkáit 1973 januárjában kezdték meg, a csarnokot az év végére fejezték be.

9.2.7. Honvédelmi nevelés

Már az MHSZ rendezvények is szerepeltek az iparitanuló-
képzés foglalkozási között. A honvédelmi ismeretek bevezeté-
sével a MTH Központ úgy vélte, hogy „Ezen az új tárgyon ke-
resztül ipari tanulóinkat még fokozottabban kell erõs, edzett,
bátor, harcos fiatalokká nevelni, akik fegyelmezettek, szeretik
hazájukat és a Szovjetuniót. Az új tantárgy feladata a fiatalo-
kat úgy nevelni, hogy aktív részvevõi legyenek a béke védelmé-
ért folyó harcnak.” Az oktatás heti 3 órában történt (több
helyt összevontan), a kiképzési anyag, füzetek szigorúan bizal-
masan kezelve. A füzetek számozott oldallal készültek, a lapo-
kat kitépni nem lehetett. A füzeteket az év végén beszedték és

ellenõrizték. A fegyvereket páncélszekrényben õrizték szigorú elõírások betartásá-
val csak testnevelési tanárok kezelhették azokat.

A honvédelmi nevelés része volt (a testneveléssel, szoros együttmûködéssel) az
alaki mozgások és rendszergyakorlatok elsajátítása. Akadálypályák, térképpel és
iránytûvel megvalósított túrák, erõnlétet tartó és fejlesztõ gyakorlatok sorát folytat-
ták a kedvelt honvédelmi foglalkozásokon. A legnagyobb népszerûséget a fegyver-
ismeret és -használat (lõgyakorlatok különbözõ fegyverekkel) vívta ki. Ehhez az esz-
közöket részben a MTH majd a Munkaügyi Minisztérium, a Magyar Néphadsereg
és a Munkásõrség biztosította. Esetenként, mint együttmûködõk a honvédelmi ne-
velés feladataiban közremûködtek a határõrség, rendõrség, tûzoltóság, egyes isko-
láknál még a kapcsolatot tartó szovjet alakulatok is. Utóbbiak egyébként nem zár-
kóztak el az iskolai versenyeken, ünnepségeken történõ részvételtõl sem.

A vájáriskolákban igen jelentõs alkalom volt a Honvédelmi Nap, amelynek gaz-
dag és élménydús programjai mindig emlékezetesek maradtak. Ezek a rendezvé-
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nyek és a maga a honvédelmi nevelés segítséget adott a sorkötelesek felkészítésére,
a teljesítendõ feladatok jobb megismerésére, esetlegesen a katonai pályaválasztásra.

Több szervezeti forma adott keretet a honvédelemmel kapcsolatos ismeretek és
gyakorlat folytatására. Korábban a Magyar Szabadságharcos Szövetség, a Munkára,
Harcra Kész (MHK) mozgalom adott sokféle alkalmat ilyen tevékenységekre. 1956
után a Magyar Honvédelmi Szövetség iskolai klubjai (lövész, rádiós, modellezõ, ha-
gyományõrzõ, stb.), adtak lehetõséget az érdeklõdõ tanulóknak, hogy választott té-
maköreikben elmélyedhessenek. A több helyt korában létesített Honvédelmi Parkok
és pályák megépítésében és gondozásában nem egy vájáriskola aktív részt vállalt.

9.2.8 Könyvtár, kulturmunka

Teljes felelõsséggel állíthatjuk, hogy nem volt könnyû az elmúlt 50 év fejlõdését
bemutatni. El kellett indítani egy önmûvelésre alkalmas (alulképzett) ifjúságot,
hogy mindannyiunk hasznára és önmaguk boldogulására munkálkodjanak.

„adj egy embernek könyvet, amelyet olvashat,
s otthonába behatol a fény,
s kellemes gyönyörûséget kelt benne,
jóllehet szobája nagyon szegény.”
Harsányi István (angol vers fordítása)
Mûvelõdési lehetõséget kellett adnunk számukra (fõleg a bányaipari tanulók-

nál), hogy mindennapi szükségletté kellett válni a könyvnek. Az érzelem-, értelem-,
jellemformáló, ismeretgazdagító erejével hasson, s az olvasás által emberségük ki-
teljesedjen. Comenius gondolata visszhangra talált a XX. században, amikor a tu-
domány termelõerõvé vált!

„A könyvek révén lesznek tudóssá az iskolán kívül is, könyvek nélkül pedig sen-
ki sem lesz tudós még az iskolában sem.”

A szakmunkásképzésen keresztül tükrözõdött egy olyan társadalmi igény is, hogy az
ifjúság kezébe kell adni az önmûvelés kulcsát, a könyvtár használati ismereteket, az ön-
képzés legfontosabb eszközét. Soha nem volt erre nagyobb szükség, mint az újonnan lét-
rehozott szakmunkásképzõ iskolákban, hisz a mûszaki tudományok ugrásszerû fejlõdése
miatt az oktatás folyamata nem korlátozódhatott lezárt ismeretek elsajátítására. Alapve-
tõ érdekünkké vált, (mûszaki és közismereti tanárok) hogy az önmûvelés igényét felkelt-
sük, a bányaipari szakmák kutatási eredményeinek megismerésére, alkalmazására.
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1950-ben az iskoláknak még nem volt könyvállománya. A könyvtárfejlesztés
MTH támogatással, ajándékozással kezdõdött. A könyvcsomagok tartalmuk szerint
elsõsorban ideológiai, politikai jellegû könyveket tartalmaztak, kevés klasszikus és
szépirodalmi alkotás és csak haladó szovjet írók mûvei érkeztek.

1953-tól a központi költségvetésben a könyvtárak fejlesztésére már 2000–3000
forintot szánt a kormányzat. Az állományfejlesztés nem lehetett a kezdeti idõszak-
ban tervszerû, mert az elsõ idõkben sem a tárgyi, sem a személyi feltételek nem áll-
tak az iskolák rendelkezésére (pl.: heti 1 óra könyvtári munkára, raktározás megol-
datlansága). Ennek ellenére az állomány minden iskolában gyarapodott. 1956-ig a
könyvek zárt szekrényekben voltak és kevés helyen volt biztosítva a katalogizált tá-
rolás. Az 1960-as évek közepétõl számítható a könyvtárak fejlesztése, mert ez volt
az a fordulópont, amikor a könyvtárt kezelõ tanár már 5 óra kedvezményt kapha-
tott az iskolától. A beszerzési keret is kb. 4500 Ft-os átlagra emelkedett.

Az 1961. november 15-én megjelent MüM útmatatás alapján megkezdõdött is-
kolánkban az önálló könyvtárak kialakítása, szakszemélyzet munkába állítása, önál-
ló könyvtári munka megszervezése. A katalogizálás, a szakrend kialakítás alapvetõ
feladattá vált. Ezzel párhuzamosan megkezdõdött az olvasótábor megnyerése, a
könyvtárhasználati szokások kialakítása. A könyvtáros tanár maga mellett érezhet-
te és érezte mindenkor az iskolavezetés, az egész tantestületi kollektíva támogatá-
sát, hisz mindannyiunk ügyét valósították meg, a „közösségi emberformálást”. Ezen
alapvetõ elvnek megfelelõen szoros kapcsolat alakult ki diák és tanár között is.

A könyvtáros tevékenysége a számára biztosított feltételek által az iskolai neve-
lõ-oktató munka nélkülözhetetlen részévé vált. Bányaipari iskoláinkban a humán
mûveltség fejlesztése az oktatási idõ rövidsége, a kevés óraszám miatt az órán kívü-
li nevelésre tolódott, amelynek ideális helye lett a könyvtár.

Könyvtárainkban a kölcsönzés a nevelõ-oktató munka szempontjából csak az
egyik fontos szolgáltatás volt, mert ezzel egyenrangú a kézikönyvek helyben történõ
használata a tanórára való felkészülés eszközévé vált. Ezen kívül rendezvények,
könyvtári órák segítették a pedagógiai és szakmai célok megvalósulását. Elértük az
a fontos célkitûzést, hogy az állománygyarapítás tervszerûvé, folyamatossá vált.

Bányaipari iskoláinkban és ezek könyvtáraiban az oktatott szakmák könyvei már
nagy példányszámban álltak rendelkezésre. Az 1970-es években a beszerzésre for-
dítható összeg már 17.000–20.000 Ft-ra emelkedett. A késõbbiek folyamán már a
könyvállomány összetétele hatékonyan segítette a tanári önképzést, illetve a másod-
diploma megszerzését is. Tanulóinknál a helyben olvasás, a zenehallgatás lehetõsé-
ge a szabadidõ hasznos, kulturált eltöltését segítette és egy mûvelt ifjúság kialaku-
lásának feltételeit biztosította.

Könyvtárainkban megjelentek a folyóiratok, szaklapok, napilapok, melyek ko-
molyan segítették a tanári munkát, tájékoztatták a tanulóifjúságot a tudományágak
legújabb eredményeirõl, az aktuális politikai, gazdasági, társadalmi eseményekrõl.
Az osztályfõnökök, szaktanárok olyan motivációs feladatokkal bízták meg tanulói-
kat, amelyek a sikerélmény alapján az értelmi képesség fejlõdését, tanulmányi ered-
mény javulását is fokozta.

Az olvasóvá nevelés sokrétû, bonyolult folyamatát 1980-tól az alábbi tevékeny-
ségi formák figyelembe vételével szervezték iskoláink:
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– könyvtárhasználati szokások kialakítása, fejlesztése,
– érdeklõdési kör feltárása az életkori sajátosságok szintjén,
– segítségadás lexikonok, kézikönyvek használatához,
– együttmûködés a munkaközösség-vezetõkkel, szaktanárokkal,
– az osztályfõnöki munka segítése.
– segítségnyújtás vetélkedõkhöz, versenyek szervezéséhez, szakköri és tanórai

munkához,
– aktuális tájékoztatás az új könyvekrõl, könyvtári eseményekrõl,
– könyvtárat használók megnyerése propagandamunkára.
Így válhatott örömmé egy jól sikerült tanítási óra, vetélkedõ, klubfoglalkozás,

nevelési vagy ideológiai konferencia. A tevékenységi formák felsorolása talán sok-
nak tûnik, de 1994-ban a bányaipari szakképzés megszûnésekor már elmondhattuk,
hogy pezsgõ élet folyt iskoláinkban és könyvtárainkban.
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Hámori István Péter

SZERENCSE FEL!

Nagyapám színes szénmeséket
hozott nekem a föld alól.
Most is hallom: egy hõsi élet
büszkeségeirõl dalol.

– Fiam! A mély szólít naponta,
akár egy kacér szeretõ.
Légyottra hív, s én megyek – mondta
apám a csapatvezetõ.

Bátyám, aki a példaképem,
– mérnök-létrõl szõ álmokat –,
vidám fickó,  viccében régen
öreg Bischop az „áldozat”.

De amikor omlás temette
maga alá és már alig
volt benne élet, hátán vitte
öreg Bischopot a kasig.

Tanáraim a szakma minden
fogását tanítják nekem.
Himnuszunk zengi, hogy majd Isten
kezében lesz az életem.

Bátyám, apám, nagyapám látja,
ahogy példájuk felnevel.
Vájár leszek. Vár rám a bánya.
Pajtásaim: szerencse fel!



10. TECHNIKAI FEJLÕDÉS
A BÁNYA-ELEKTROLAKATOS-KÉPZÉS

A bányászat különösen a szénbányászat gépesítése minden országban kiemelt
jelentõségû volt. A hazai kezdeményezések e téren már az 1800-as évek végén meg-
kezdõdtek, ezek a Trianon elõtti Magyarországon is folytak. Az 1920-as évek vágat-
hajtási és fejtési gépkísérletei, a magyar kísérleti fejtésbiztosítószerkezet, az „ózdi
vastám”, a Schmidt-féle „mûvájár”, a különbözõ fejtõ- és fúróberendezések, szállí-
tó- és szénosztályozó berendezések és más gépek bizonyították a magyar bányagép-
gyártás, kutatás sikerességét. A hazai bányagépgyártás és fúróberendezés-gyártás jó
alapot teremtett 1945 után a bányagépesítés általános fejlesztéséhez. Az államosí-
tott bányákban szervezetileg is a gépesítettség alapjára épülõ tömegtermelés növe-
lésére történtek elõbb kísérletek majd a tömeges megvalósítás.

A bányászat tantervbe illesztett szakismeretei az aknaszállítás és külszíni gépek
mellett elõbb a folyamatos termékszállítás, a gépi rakodás majd a gépi jövesztés kö-
rében jelentek meg. A szakanyagban a gépesített szerszámok (fúrókalapácsok, eme-
lõ- és biztosítószerkezetek, fúróberendezések, a gépi biztosítószerkezetek, szerelõ-
eszközök, stb.) mellett a villamos árammal összefüggõ egyre kiterjedtebb ismeret-
kör is a tanulmányok közé került. A mechanikus majd sûrített levegõs, utóbb a hid-
raulikus meghajtás és mûködtetés további ismereteket kívánt, mert az 1980-as évek-
re lényegében befejezõdött a fõ munkafolyamatok gépesítése. Ezzel együtt járt a
hírközlõ, érzékelõ, riasztó és bányabeli légellenõrzõ berendezések telepítése, mû-
ködtetése. A távközléssel együtt megjelentek a különbözõ szintû elektronikai be-
rendezések. Az automatizáció és számítógép ismét további ismereteket kívánt, ami-
nek a bánya-villanyszerelõ, közelebbrõl a bánya-elektrolakatos, mechatronikai mû-
szerész és más képzések igyekeztek megfelelni.

A villamos energia, a sûrített levegõ majd a hidraulikus energia felhasználása, a
kis- és nagygépek növekvõ száma a lakatos, villamos, általában gépkezelési ismere-
tek és gyakorlat szükségességét vetítette elõre. 1960 és 1980 között az ország bánya-
vállalatainál sorra létesültek a földalatti és külszíni mûhelyek, laboratóriumok, keze-
lõtermek, ahol a bányaipari tanulók elsajátíthatták a legfontosabb alapismereteket.

Az ágazat képzõ- és továbbképzõ intézményei a szaktanárok és szakoktatók felké-
szítését gyakran a szakképzõ intézményekkel együtt végezték. A kezdeti villanyszerelé-
si ismeretek helyett elsõként Oroszlányban és Komlón szervezték meg a tanrendbe il-
lesztett a lakatos alapismereti oktatást, amelyet követett a bánya-elektrolakatos képzés. 
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A bánya-elektrolakatos képzés elsõ éve a bányászati alapismeretek jegyében
teltek, amelyek kiegészültek a bányalakatos, bánya-villanyszerelõ ismeretekkel, a
munkavédelmi elõírások ismertetésével.

10.1. A bánya-elektrolakatos szakma

Minden más iparágat megelõzve 1945. decemberében a szénbányákat állami ke-
zelésbe vették. 1946. október 1-jén megalakult a szénbányászat egészét irányító Ma-
gyar Állami Szénbányák Rt. (MÁSZ). Létrejöttek mindazon feltételek, melyek a
nagyüzemi bányászat kialakításához elengedhetetlenek voltak. Az ország nagyirá-
nyú iparosítási programja szükségessé tette a széntermelés gyors növelését. Sajnos
a háború idõszakát követõen megállapítható volt az a tény is, hogy a kézi munkával
biztosított szén-, érctermelés gazdaságtalan és kevés volt az ipari igényeknek kielé-
gítésére.

Az 1950-es évek elejétõl megjelentek az újonnan beszerzett rakodó, réselõ, fej-
tõ és szállító berendezések. (Dombassz kombájn, CLE-5 típusú angol réselõgépek,
A-B-C típusú láncos vonszolók, a Szemán-féle réselõgép, és az Ajtay–F gépek.)

A szén- és ércszállítás megoldása nemcsak láncos vonszolókkal, gumiszalagok-
kal volt biztosított, mert alkalmazták a végtelenített kötélszállítás különbözõ fajtáit
is (aknaszállítás, vitlák, stb.). Ezen kívül nagyon fontos tevékenység volt a szellõzte-
tés, víztelenítés megoldása az üzemek földalatti térségeiben, a bányamezõkben. A
mûködtetés komoly mennyiségû villamos energiát igényelt és az ehhez szükséges ki-
egészítõ berendezéseket (vezetékek, transzformátorok, vezérlõ és irányító berende-
zések, stb.)

Szükséges volt a villamos készülékek, telefonok telepítése. A sújtóléges bányák-
ban, bányatérségekben a villamos berendezések fokozott veszélyforrást jelentettek,
ezért különlegesen kialakított, biztonságos zárt berendezések alkalmazás vált szük-
ségessé.

A kiemelt bányaveszélyek miatt (metánkoncentráció nagysága), sok helyen csak
a sûrített levegõs energia használatnak lehetett szerepe. A sûrített levegõ, mint haj-
tóenergia kompresszor telepek kialakítását tette szükségessé. Így a fejtõ, réselõ, fú-
rókalapácsok, rázócsúszdák, rakodógépek, vízszállító szivattyúk stb. légsûrítõ gépek
alkalmazását igényelték.

A késõbbi években a népgazdaság egyre több energiahordozót igényelt, és jelen-
tõs lépések következtek be a mûszaki fejlesztés területén is. A jövesztés, rakodás,
szállítás gépesítése mellett kezdtek megjelenni az acéltámos biztosítási eljárások is,
valamint a frontfejtések egyre komolyabb alkalmazási módjai.

A bányák államosítása után csak 1948-ban került sor a bányagépeket gyártó üze-
mek és gyárak államosítására. Közvetlenül az államosítás után megkezdõdött a
meglévõ gyártelepek bõvítése. A bányászat és a nehézipar fejlesztésére kormányha-
tározatok elõirányozták a hazai gépgyártás nagymértékû fejlesztését.

Az államosított BAMERT 1952-ben Duclos Bányagépgyár nevet vette fel, majd
1959-ben Budapesti Bányagépgyárra változott. A nógrádi, salgótarjáni, tatabányai
Mélyfúró Berendezések Gyára összevonásával alakult meg az Országos Bányagép-
gyártó Vállalat. Profilját a bányagépek és ezek alkatrészeinek gyártása jellemezte. A
fõ profilt az aknaszállító gépeken kívül a véges végnélküli kötelû vitlák, a villamos, és
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sûrített levegõs rázócsúszdák, a láncos vonszolók, gumihevederes szállítószalagok,
csillék, bányamozdonyok, kötélpályák, fúróberendezések gyártása képezte.

A gyár 1959-ben kezdte meg F típusú marófejes jövesztõ és vágatható gépek
gyártását. (Jugoszlávia, Ausztria, Lengyelország, Csehszlovákia is vásárolta.) Az F-
6 típusú gépet Ausztriában szabadalmaztatták és a VOEST-Alpine gyár készítette,
értékesítette.

Fejlesztési tevékenység:
– mechanikus acéltámok (Schwarz AG, német),
– búvárszivattyúk (Stenberg-Flygt Ab, svéd),
– páncélpajzsok (VOB, VHP), Várpalota.
Kialakították a kazettás szállítószalag családot. Kifejlesztették a KH típusú haj-

tómû sorozatot, valamint az egytengelyû ipari hajtómûveket. Gyártották a BSZ tí-
pusú gumihevederes szállítószalagokat.

Az államosított gyárak közül az OBV-n kívül, a bányásztat részére a Magyar Ál-
lami Vas-Acél és Gépgyárak centrifugál szivattyúkat és kompresszorokat, a Ganz
Villamossági Mûvek a szükséges villamos berendezéseket és villamos motorokat
gyártotta. A Dorogi Szénbányák központi mûhelye szállította és gyártotta a centri-
fugál- és iszapszivattyúkat. A Szellõzõ Mûvek a szükséges szellõztetõ berendezése-
ket biztosította.

Mint már az elõzõekben említettem a bányaüzemek többsége (akár külszíni,
vagy mélymûvelésû) villamos energiával mûködtette gépeit.

Ezért a bányaiparban a következõ követelményeket kellett kielégíteni:
– feszültség és frekvencia állandóság a fogyasztó készülékek kapcsain,
– megbízható áramellátás, zavartalanság,
– ellátórendszer veszélytelensége.

A villamos energia ellátás zavartalanságának fontossága, osztályozása:
– Elsõ osztályba azok a villamos berendezések tartoztak, amelyeknél az energia

ellátás megszûnése a dolgozók életveszélyével, selejtes termeléssel, berende-
zés meghibásodásával, hosszas javítással jár (pl.: szellõztetõk, szivattyúk, felvo-
nó-berendezések),

– Második osztályba csak azok tartoztak, melyek csökkentik a termelést, vagy a
külszíni berendezéseknél okoznak eseti problémát.

– Harmadik osztályba tartoztak azok a nem fontos fogyasztók, amelyek köz-
mûvek, segédüzemek munkáját akadályozzák, de ezek tartalék ellátással
üzemeltethetõk.

A földalatti és külszíni bányatermelés különleges feltételei a villamos bányabe-
rendezések szerkezeti kivitelezésére, szerelésére, és felhasználására különleges kö-
vetelmények egész sorát írták elõ.

Ezek:
1. A legtöbb bányagép mozgó jellegû, mert e gépek üzem közben állandóan vál-

toztatják helyüket (réselõgépek, kombájnok, rakodógépek, stb.), vagy a fejté-
sek továbbhaladását követve idõszakosan át kell azokat szerelni (világító be-
rendezések, vitlák, stb.). Ezért szükséges, hogy a villamos berendezések haj-
lékony kábelek, és különösen a dugaszoló berendezések segítségével kényel-
mesen, gyorsan és könnyen áthelyezhetõek legyenek.
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2. Nedvesség és por jelenléte különleges kialakítást igényel, (pl.: szigetelt rozs-
daálló burkolat)

3. A termelés helyének korlátozottsága miatt berendezések minimális térfogatot
igényeltek. Ezért kamrákban, fülkékben kell szerelni õket.

4. Az esteleges kõzetnyomás a villamos berendezése nagy mechanikai szilárdsá-
gát követelte meg.

5. Robbantási munkák során a megrongálódás veszélye minimális legyen.
6. Be kellett vezetni a jelzõ és hírközlõ berendezéseket.
Tehát az elõzõekben meghatározottak szerint megállapítható, hogy a bányászat

a technika fejlõdésnek köszönheti iparrá válását. A mûszaki színvonal emelkedésé-
vel, a mûszaki ismeretek köre állandóan bõvült. Ezáltal a gépészet jelentõsége és
szerepe megváltozott. A munkahelyi gépek széles köre, elterjedése, a komplex gé-
pesítés a vájár és az iparos szakmák összefonódásához vezetett. Kialakult a bánya-
gépész és bányavillamossági, híradástechnikai, automatikai és a biztonságtechnikai
feladatokkal foglalkozó szakembergárda.

Kialakult egy olyan szakembergárda, akik a bányászatban (vájár, lakatos, vil-
lanyszerelõ) szakosított szakaemberré váltak.

Megállapíthatjuk, hogy a gépesítés megvalósításával bányamunkásságunk kez-
dett felkészülni a gépesítés által meghatározott feladatok meghatározott feladatok
megvalósítására, szakmai tudás megszerzésére. Ahhoz azonban, hogy ennek a vár-
ható gépesítésnek az elõnyeit minden téren ki tudjuk használni, szükséges volt, hogy
arra megfelelõen fel tudjunk készülni.

Tehát a cél elérése a bányamunkásság kiképzése mint cél, megfelelõen széleskö-
rû gépészeti és elektrotechnikai ismeretek megszerzése, alkalmazása vált szükségessé.

Az elsõ idõkben az aránylag csekély létszámú vájártanuló oktatása mellett fõleg
a más iparágból átvett, vagy a mezõgazdaságból átkerült dolgozók átképzése vált
szükségessé.

1945. után az elsõ lényeges lépést akkor tették, mikor a minõségi munkásképzés
érdekében bevezették a rendszeres szaktanfolyami oktatást.

Ha meg akartunk felelni a gépesítési követelményeinek és arra fel akartunk készül-
ni, akkor szükséges az utánpótlás kiképzése a gépesítés követelményeinek megfelelõen.

Ezért figyelembe kellett venni:
– Vájártanuló iskolák létszámának kiegészítése, szaktagozattal,
– új tananyagterv meghatározása,
– új szakma feltételeinek, oktatástechnikájának tervezése, megvalósítása,
– intézményrendszerének biztosítása, kiképzés centralizálása.
Ezen oktatásfejlesztési koncepció az üzemek részére is jelentõs elõnyöket bizto-

sítottak. Pl.:
– Csökkentettük az inproduktív létszámot (gépszerelõ, szerelõgárda).
– Munkahelyi lakatos, villanyszerelõ, gépészeti munka mellett vájár munka kö-

zös végzése vált szükségessé.
– Balesetmentes munkavégzés kialakulása fontos feladattá vált.
– Csökkentek a tudatlanságból adódó géphibák, kiesések száma.
– A gépek fokozottabb mértékû karbantartása mellett azoknak teljesítõ képes-

sége nõtt, így a termelés is folyamatossá vált.
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Ezen feladatok megvalósítása mellett fontos célként jelentkezett mûhelyeik lét-
számának kellõ szakmunkással való feltöltése, különösen villanyszerelõk, lakatos-
karbantartók beállításával.

Ha visszatekintünk múltunkba, akkor megállapíthatjuk, hogy gépészeti-villa-
mossági jellegû feladatok jelentõsége lényeges változáson ment keresztül. A XX.
század fordulójáig a fõ feladatot a víztelenítés, a szellõztetés, és az energiaellátás
képezte.

A bányagépészeti munka általában a mindenkori bányászati tevékenységnek
volt a függvénye, de a bányák ellátásán kívül a lakossági és ipari szolgáltatásokkal
való összefonódás is jellemezte. Az általános fejlõdés megkönnyítette a bányászok
munkáját is.

10.2. A bányagépészet fejlõdése

Az elsõ világháború elõtti idõszak

A századfordulóig a legfontosabb feladatok a vízelvezetés, a szellõztetés, és az
energiaellátás biztosítása voltak. Ezen idõszakban beszélhetünk a gõzenergia
egyeduralmáról.

Bányáinkban kisegítõ (de fontos szakfeladatot ellátó) iparos állomány is foglal-
koztatva volt. Ezek az emberek gondoskodtak az akkor üzemben lévõ gépek szak-
szerû üzemeltetésérõl. Kimagaslóan jó szaktudású kovács, lakatos, asztalos, ács
szakmunkások foglalkoztatása biztosította a folyamatos üzemelést.

Az Osztrák-Magyar Monarchia idõszakában úgy a szén-, mint az ércbányászat
területén a foglalkoztatott iparos gárdától az alábbiakat követelték meg:

1. Írás, olvasás, szakmai ismeretek birtoklása.
2. A területen található gépi berendezések ismerete, hibaelhárítás megoldása.
3. Munkafolyamatok, szerelések, felállítások ismerete.
4. Tanítási feladat megoldása, fiatalok megismertetése a szakmai fogásokkal

(expentáns szinten).
5. Munkájukat a pontosság, határozottság jellemezze.
6. A reájuk bízott berendezések mûszaki színvonalának biztosítása, gépek kar-

bantartása.
7. Esetleges komoly meghibásodás esetén a higgadtság, hidegvérûség, lélekje-

lenlét megléte.
8. Az esetlegesen jelentkezõ hibákról és azok elhárításáról azonnal jelentést te-

gyen a felsõbb vezetõnek.
9. A reá bízott segédszemélyzet munkájának irányítása, alárendeltjei tiszteleté-

nek igénylése, birtoklása.

A két világháború közötti idõszak

A gépészeti és villamossági feladatok növekedése, a szállítási feladatok át-
szervezése (akna-szállítás, vontatás, stb.), mely a külszíni és a földalatti szállítás
gépesítését ölelte fel. Új iparosgárdára volt szükség e feladat megoldásához.
Ezen munkavállalók fõleg a mezõgazdaságból és a csõdbe jutott üzemekbõl ke-
rültek ki. 
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1945, a felszabadulás utáni idõszak

Az utóbbi kb. 50 év gépészeti fejlõdése a jövesztés, rakodás gépesítésével, majd
a teljes komplex gépesítéssel és végül az automatizálással fejezõdött be. A munka-
helyi gépesítés megoldási a bányászat és a gépészet legszorosabb kapcsolatát kellett,
hogy képezze. Jelentõsége alapvetõ fontosságúvá vált.

Az elmúl fél évszázad folyamán minden bányavállalat viszonylag önálló részegy-
sége volt a karbantartó részleg. Fontos feladatként jelentkezett az a célmeghatáro-
zás, hogy az üzemviteli gondozáson kívül a hibamegelõzõ ciklikus javításon és ese-
tenkénti felújításon kell a berendezéseknek részt venni a teljesítõképesség növelése
céljából. Így vált szükségessé olyan személyi feltételek meghatározása, kiképzése,
akik a folyamatos termelés szakszerû karbantartását, javítását el tudták végezni.

A magyar népgazdaság az államosítás után a 3 éves, majd az 5 éves tervidõsza-
kokban úgy szervezte a bányaipar tevékenységét, hogy eddig el nem ért teljesítmé-
nyeket kívántak meg. Önmagától értetõdik, hogy a bányászat csak a gépesítés egé-
szen magas fokra való emelésével tud csak eleget tenni.

A megnövekedett gépesítés a bányáknál a szakképzett iparos létszám emelését
kívánta meg. Ahhoz azonban, hogy a gépesítésnek az elõnyeit minden téren, teljes
mértékben ki tudják használni, szükséges, hogy arra kellõen felkészüljenek.

1945 utáni idõszakban a bányaipar igényelte a minõségi munkásképzést, után-
pótlás megszervezését, hogy teljes egészében kellõképpen elõkészítse, kiképezze a
gépesítés adta követelményekre az új munkavállalókat.

Hogy ennek a célnak megtudjanak felelni, figyelembe kellett venni az alábbiakat:
1. A meglévõ vájáriskolák tanulólétszámát ki kellett egészíteni az új szakma

(bánya-elekrtolakatos) tanulóival és a tanszemélyzetet meg kellett erõsíteni.
2. Új tananyagtervet kellett készíteni, mely felöleli az összes bányászatban hasz-

nálatos géptípus fajtáját, szerkezeteit, meghibásodási lehetõségeit, kezelését,
karbantartását.

3. Az üzemeltetéshez szükséges villamos energia ellátás biztosítását.
Célravezetõnek látszott az az elképzelés, hogy kellõ számú tanuló beiskolázásával

intézményesen oldódják meg egy teljesen új szakma képzésének teljes kimûvelését.
Fontos feladat volt még az is, hogy mûhelyeinket kellõen kiképzett szakmunkás-

sal töltsük fel. Különösen villanyszerelõk és lakatosok beállításával, vagy mindkét
szakmát készség szinten mûvelõ kettõs szakmai képzettségû szakemberekkel.

Összegezve: a magyar szén-, érc-, ásványbányászatra hatalmas feladatok vártak az
1946 utáni (államosítás) években, amikor megindult újra a normális élet hazánkban.

Iparunk fejlõdése a szén- és energiahordozók soha nem látott méretû fokozását
tette szükségessé.

Feladatunk lett:
– új típusú munkaszervezés kialakítása,
– új típusú üzemvezetés kialakítása,
– új beruházások megvalósítása,
– bányák gépesítésének fokozása.
Mint már az elõzõekben említett gépgyártási folyamat sikereként a bányászat-

ban megjelenõ új gépek és az azokat mûködtetõ villamos és sûrítettlevegõs beren-
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dezések mûködtetése, karbantartása, használata, megkövetelte, hogy olyan szakem-
berek álljanak a bányászat rendelkezésére, akik készség szintjén értsenek a villamos
és gépész karbantartási feladatokhoz. Ismerni kellett a berendezések minden mû-
szaki paraméterét és az üzemeltetésnél felmerülõ mindennemû problémát.

A korszerû bányászat jól képzett, az új technikát jól ismerõ szakmunkásokat kívánt.
Olyanokat, akik a mai technika szintjén állva, az elkövetkezendõ évek új technikai
megoldásait, gépeit megértsék, munkájukban alkalmazzák és megszeressék, Olyan
technikai képzettséget szerezzenek, hogy maguk is az új technika harcosaivá váljanak.

Tehát adva volt a feladat: TANULNI és TANÍTANI!
Olyan szakembereket kellett kiképezni, akik gépész, villamos területen egyaránt

tudják szolgálni a bányaipar termelõ tevékenységét, ha szükséges vájár munkával is.
Az új szakembergárda tudásával, tapasztalatával, munkájával még fokozottabban

szolgálhatták azt a célt, amely a modern bányászat megteremtését határozta meg.
Ezen új szakmai kihívás tette szükségessé egy kettõs szakma oktatásának meg-

tervezését, megvalósítását, óra- és tantervének kimûvelését, elméleti és gyakorlati
oktatásának megszervezését, a szakmai szint és a szakmunkásvizsga követelménye-
inek meghatározását.

E szakma az MTH Országos Szakmai Jegyzékében: 105. Bánya-elektrolakatos
(mélymûvelõ) nevet kapta.

10.3. A tanoncképzés ügye

A tanoncoktatás irányítása 1945 után az Iparügyi Minisztérium hatáskörébe ke-
rült. A minisztérium újjászervezte az Iparoktatási Fõigazgatóságot és létrehozta az
Országos Iparoktatási Tanácsot. Ez az utóbbi szervezet készítette elõ az 1949. évi
IV. törvényt.

Az ipari termelés fokozását célzó tervek végrehajtásának egyik alapfeltétele volt a
szükséges számú szakképzett munkaerõ biztosítása. Az elképzelések alapján, az okta-
tás eredményességét csak a mûhelyi és az iskolai képzés szerves egysége biztosíthatta.

A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa 8/1950. (I.8) MT számú rendeleté-
vel létrehozta a Munkaerõtartalékok Hivatalát (MTH). Az MTH átvette az 1949.
évi IV. törvény által Munkaerõgazdálkodási Hivatalra bízott teendõket, így szak-
munkásképzõ iskoláinkat az MTH hozta létre a szén- és ércbányák szakmunkás-
szükségletének kielégítése céljából.

Az iskolák az 1950-51-es tanévben kezdték meg mûködésüket. Errõl sajnos na-
gyon kevés dokumentum maradt fenn, és az is nagyon hiányos.

1950 utáni években elkezdõdtek a jelenleg is mûködõ iskolák tervezési és építé-
si munkálatai.

A Bánya- és Energiaügyi miniszter, valamit az MTH elnöke 857-34/1952 VIII.
20-án kelt utasítása fontos változásokat hozott a bányaipari szakképzésben. 1952.
szeptember elsejéig a bányaipari szakoktatókat a vállalatoknak át kellett helyezni az
MTH állományába. Az iskoláknak a bázisvállalatokkal szerzõdést kellett kötni, így
alakultak ki a területekhez kapcsolódó tanbányák és tanüzemek.

Az MTH irányítása alatt álló elmélet, valamint a Bánya- és Energiaügyi Minisz-
térium által irányított gyakorlati oktatás ettõl kezdve egységes (MTH) irányítás alá
került. A tanulók gyakorlati képzésének középpontjába a termelési munka állt.
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A 857-25/1952. MTH számú utasítás valamennyi tantárgy oktatásában elõírta a
szemléltetõ eszközök alkalmazását és elrendelte ezek gyûjtését, rendszerezését. A
szemléltetõ oktatás alkalmazásában igen nagy szerepe volt a szaktantermek létesí-
tésének szükségessége. A szaktantermi oktatást csak az illetékes MTH igazgatóság
vezetõjének elõzetes engedélyével lehetett bevezetni.

Elõször csak 1-2 tantárgynál lehetett szaktantermet kijelölni, például szakisme-
ret, anyagismeret, elektrotechnika tantárgyak oktatásánál. A szaktantermek jól
megválasztott berendezése, személtetõ eszközei, valamint azok célszerû felhaszná-
lása nagy szerepet játszottak a képzési színvonal emelésében.

A857-21/1951. MTH számú utasítás szerint a gyakorlati képzés 75%-ot tett ki,
míg az elméleti oktatás 25% volt. Ezen rendelet szabályozta a használandó órater-
veket, tanterveket, tankönyveket.

Tanterv: Bánya-elektrolakatos I-II.  25539 Rsz.
Tankönyvek:

I. évfolyam: Szakismeret II. évfolyam:
Bányamûveléstan 26202 Rsz. 26128 Rsz.
Anyagismeret 352 Rsz.
Szakrajz 2604 Rsz. 2604 Rsz.

2663 Rsz. 2663 Rsz.
Elektrotechnika 658/1 Rsz. 552/II Rsz.
Számtan 350 Rsz. 351 Rsz.
Számtani példatár 2677 Rsz. 2677 Rsz.

26182 Rsz. 26182 Rsz.
Természettan 21175 Rsz.
Magyar 26125 Rsz. 84-85 Rsz.
Helyesírás 26129 Rsz. 26129 Rsz.
Történelem 26128/1 Rsz. 26128/II Rsz.
Munkavédelem 2670 Rsz. 2670 Rsz.
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A 36/1955 MTH számú utasítás szerint a bánya-elektrolakatos szakma képzési
ideje 3 évre emelkedett.

A Népköztársaság Elnöki Tanácsa 1957. évi 5. számú törvényerejû rendeletében
határozott a Munkaügyi Minisztérium felállításáról.

1957. VII. 4-én a Munkaügyi és a Nehézipari miniszter közös nyilatkozatot tett
közzé, amely a következõket tartalmazta:

– bányaipari szakmák képzési ideje 3 éves legyen (vájár, bánya-elektrolakatos),
– az alapképzést a MüM végezze,
– a tanulóidõ utolsó évében a tanulók üzemi gyakorlatra, termelõ üzemekbe ke-

rüljenek,
– a jövõben a bányavállalatok az iskolával közösen maguk állapítsák meg tanu-

lóigényüket, a beiskolázott tanulókat pedig maguk vegyék fel.

Az új oktatási elképzeléseknek megfelelõen a Módszertani Intézet útmutatásai
alapján iskoláinkban bevezették a különbözõ foglalkozási típusokat. Az újanyag
közlõ, vegyes, begyakorló és ellenõrzõ foglalkozások jól szolgálták az oktatási-neve-
lési feladatok megvalósítását.

1958-59-es tanévtõl kezdõdõen elkezdõdött a szakoktató-tanári rendszer beveze-
tése, amely lehetõvé tette a szakmai képzés továbbfejlesztését. Az I. évfolyam és a II.
évfolyam képzésénél a szakoktató a gyakorlati képzést is teljesen egyedül végezte, ki-
vételt képezett, amikor az osztály megbontásakor 15 fõnél több tanuló volt egy cso-
portban. A szaktárgyak oktatása teljes egészében kabinetrendszerben történt.

A szakképzés történetében mérföldkõként jelentkezett az 1961. évi III. törvény,
mely meghatározta a tankötelezettséget, a szakmunkástanulók képzését, valamint a
középfokú oktatással szembeni elvárásokat.
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10.3.1. Bánya-elektrolakatos tanterv

Az elõzõekben meghatározott célkitûzések alapján a Munkaügyi Minisztérium
Szakoktatási Fõosztályának vezetésével, a Módszertani Intézet aktív támogatásával
megjelentek az ideiglenes „Tanterv és Utasítás”-ok szakmunkástanuló intézetek (is-
kolák) számára.

A bánya-elektrolakatos szakmában a szakoktatók, szaktanárok, tanmeneteinek
készítésekor elvárás volt a szakmai gyakorlat és a mûszaki tárgyak egységének szem
elõtt tartása.

1969-ben bevezették az úgynevezett emeltszintû szakmunkásképzést, mely olyan
feladatok elé állította az iskolákban dolgozó mûszaki szakembergárdát, hogy a
szemléltetés (megismertetés) fejlesztésében különös gonddal járjanak el.

Az iskolák tanárai, szakoktatói sokszor a tanulók bevonásával igyekeztek gazda-
gítani a szemléltetõeszköz tárukat. Sajnos a központi ellátás eléggé nehézkes volt,
így az iskolai szakkörök, barkácstevékenység, gyûjtés során nagy mennyiségû anyag
gyûlt össze iskoláinkban.

Az elõzõekben említett szaktantermi hálózat kialakításához ez az anyagmennyi-
ség már elegendõ volt. Így alakultak ki a bányamûvelés, bányagéptan stb. tantermek
(szertárakkal), melyek már rendelkeztek a korszerûnek nevezett audiovizuális esz-
közökkel (írásvetítõ, diavetítõ, filmvetítõ stb.).

Az oktatási folyamat korszerûsítése, az audiovizuális módszerek és eszközök be-
vezetése érdemben az 1962-es évtõl eltelt idõszakra tekint vissza.

Ezen új oktatási folyamat „termelés-közelbe” hozta fiataljainkat és az alábbi fel-
adatokat oldotta meg:

– álljanak rendelkezésre a tantervi követelmény-rendszernek megfelelõ oktatá-
si eszközök, mind az új anyag feldolgozását, mind a gyakorlását és ellenõrzé-
sét illetõen,

– kerüljenek bevezetésre olyan gyakorló eszközök, amelyek reprezentálják azt a
termelési eszközöket, amelyekkel tanulóink a gyakorlati feladatot megoldják,

– legyenek olyan eszközök, amelyek modellezik az oktatásban a még rendelke-
zésre álló, de már a termelésben bevezetett új eszközök mûködési elvét, illet-
ve azok formáját.

Az 1969-es VI. törvény már komoly feladatokat határozott meg a szakmunkás
képzéssel kapcsolatban. Ebben rögzítették, hogy a szakmunkásképzõ iskola közép-
fokú oktatási intézmény, amely szakmunkásképzést és nem befejezett középiskolai
képzést nyújt. Így iskoláinkban A, B, C és D tagozaton folyt az oktatás.

10.3.2 A bánya-elktrolakatos szakmában használt tankönyvek 

105. BÁNYA-ELEKTROLAKATOS (mélymûvelõ) IpM
I. osztály
Munka- és környezetvédelem OPI
X7331 Munka- és környezetvédelem
36377 Bánya-elektrolakatos munkavédelem
Szakrajz OPI
36066 Villamosipari (erõsáramú) szakrajz és rajzolvasási példatár
36302 Fémipari szak-ajz és rajzolvasási példatár (Ajánlott!)

182



37390/1 Sípmértan
37390/1/F feladatlapok
37390/2 Vetületi ábrázolás
37390/2/F Feladatlapok
37390/3 Metszeti ábrázolás
37390/3/F Feladatlapok
37390/4 Felületi érdesség, tûrés
37390/4/F Feladatlapok
37390/5 Jelképes ábrázolás
37390/5/F Feladatlapok
Anyag- és gyártásismeret OPI
37028/I Villamosipari anyag- és gyártásismeret.
Bányagépészeti ismeretek OPI
36262 Bánya-elektrolakatos szakmai ismeret
36284 Fémipari alapképzés szakmai ismeret
Bányavillamossági ismeretek
36154 Elektrotechnika
Szakmai gyakorlat OPI
36209 Fémipari alapképzés szakmai gyakorlat

II. osztály
Munka- és környezetvédelem OPI
36377 Bánya-elektrolakatos munkavédelem
Szakrajz IpM
36066 Villamosipari (erõsáramú) szakrajz és rajzolvasást példatár
03023 Bánya-elektrolakatos (külfejtõ) szakrajz mintalapok
Anyag- és gyártásismeret IpM
37028/II-B Anyag- és gyártásismeret a villamosgép- és energiaipari szakmák szá-
mára
37367 Villamosipari anyag- és gyártásismeret kieg.
Bányagépészeti ismeretek IpM
36128/I Bánya-elektrolakatos (mélymûvelõ) szakmai ismeret:
36128/II Szerkezettan és szerelési ismeretek (bánya-elektrolakatos, mélymû-
velõ)
Bányavillamossági ismeretek IpM
36262 Bánya-elektrolakatos szakmai ismeret
36125 Bánya-elektrolakatos (mélymûvetõ) szakmai ismeret

III. osztály
Munka- és környezetvédelem IpM
36377 Bánya-elektrolakatos munkavédelem
Anyag- és gyártásismeret OPI
37028/II-B Anyag- és gyártásismeret a villamosgép-, energiaipari szakmák szá-
mára
Bányagépészeti ismeretek IpM
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36128/II Szerkezettan és szerelési ismeretek (bánya-elektrolakatos, mélymûvelõ)
Bányavillamossági ismeretek IpM
36128/II Szerkezettan és szerelési ismeretek (bánya-elektrolakatos, mélymû-
velõ)
Bányamûveléstan IpM
37016 Bányamûveléstan

10.4. A szakmunkás és szakközépiskolai képzés bánya-elektrolakatos szakmában

Az elõzõekben már többször utaltan az 1961. évi III. törvényre, mint kerettör-
vényre, mely nem csak a szakmunkásképzés fejlesztésére, hanem egy új típusú szak-
középiskola létrehozására is javaslatot tett.

Így határozza meg a szakközépiskola célját: „A szakközépiskola elmélyíti és bõ-
víti az általános iskolában szerzett ismeretket, továbbfejleszti a tanulók mûveltségét,
világnézeti, erkölcsi, esztétikai és testi nevelést és valamely szakmában képesítést
nyújt.”

Az oktatási reform elsõ lépéseként az általános és szakmai képzés összekapcsolá-
sára létesült, egy új iskolatípus, kísérleti jelleggel, bánya-elektrolakatos szakmában is. 

A bánya-elektrolakatos képzés bevezetése

A MüM két iskolát kért fel e komoly feladat megoldására:
– MüM 305. sz. Ipari Szakmunkásképzõ Intézet, Várpalota
– MüM 312. sz. Ipari Szakmunkásképzõ Intézet, Oroszlány
A Várpalotai Szénbányászati Tröszt, Oroszlányi Szénbányák Vállalat Szakoktatá-

si Bizottságai és az érintett iskolák vezetõi, valamint a MüM Szakoktatási Fõosztályá-
nak illetékes megbízottjai úgy határoztak, hogy Várpalotán 1963. évben, Oroszlány-
ban 1964. évben indítják a bánya-elektrolakatos szakközépiskolai osztályt.

Várpalotán 1963-64-65 években iskoláztak be, míg Oroszlányban 1964 és 1965
években.

Sajnos a szakközépiskolai képzések beindítása utáni években már elõre vetítet-
te árnyékát a szénbányászat visszafejlesztése, így csak a két képzési helyen három il-
letve két évfolyam indult.

1964 utáni években az ország jelentõs bányaipari tanintézeteiben rohamosan
csökkent a bánya-elektrolakatos tanulók létszáma, majd a képzés az évtized végére
meg is szûnt. A szénbánya vállalatok létszám és képzési terveinek megfelelõen újra
akarták indítani a vájár-lakatos illetve a bánya-elektrolakatos képzést. Több iskolá-
ban megindult az oktatás újjászervezése, annak ellenére, hogy öt éves stagnálás után
szinte a nulláról kellett kezdeni mindent. A szakemberek közül alig néhányan ma-
radtak az iskoláknál. A majd két évtized alatt összegyûjtött szemléltetõeszközök
részben a bányaipari múzeumba kerültek, részben megsemmisültek, Az oktatás biz-
tosítása érdekében ahhoz a -módszerhez kellett folyamodni, hogy a szakoktatói ál-
lomány vállalati dolgozókból kerüljön ki. Az elõzõ évtizedben megszervezett tan-
mûhelyi oktatás visszaállítása komoly gondokat okozott az ország összes bányaüze-
ménél, ahol újra indították a képzést.
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10.4.1. Bánya-elektrolakatos szakmát oktató iskolák

a. MüM 104. sz. Ipari Szakmunkásképzõ Intézet, Miskolc-Pereces.
A borsodi szénmedence üzemei részére koncentráltan, szervezett keretekben
1955-tõl bánya-elektrolakatos képzés is indult az iskolában, Az üzemi igé-
nyeknek megfelelõen, már 1970-ben 160 fõt képeztek. Sajnos a képzés 1974-
ben megszûnt.

b. MüM 209. sz. Ipari Szakmunkásképzõ Intézet, Nagybátony.
A Nógrádi Szénbányák részére 1967-tõl beindult a bánya-elektrolakatos kép-
zés, de 1970-ben meg is szüntették. Az üzemi igényeknek megfelelõen 1977-
80 között ciklikusan újra indult, de a nógrádi szénmedencében való munka-
beszüntetéskor (bányák bezárása) a képzés 1989-ben teljesen megszûnt.

c. MüM 215. sz. Ipari Szakmunkásképzõ Intézet, Selyp-Vörösmajor.
Az iskola már megalakulás kezdetén is Petõfi-bánya vasas és villamos szakem-
berigényét elégítette ki. Már 1953-ban MTH utasításra megindult a bánya-
elektrolakatos képzés, a nógrádi és borsodi szénbányák üzemei részére.
A szakmai és pedagógiai munka teljesítette feladatát, sok szakembert adtak a
bányászatnak, de sajnos a képzés 1982-ben végleg megszûnt.
A mátraaljai lignitbányák legnagyobbika a gyöngyös-visontai külfejtés részére
külszíni munkára bánya-elektrolakatosokat kezdetek képezni az 1980-as tan-
év indításakor. 1992-ben a szakmai oktatást befejezték.

d. MüM 301. sz. Ipari Szakmunkásképzõ Intézet, Ajka.
A képzés nagyon mostoha körülmények között indult 1965-ben, majd 1967-
ben meg is szûnt. A Közép-dunántúli Szénbányászati Tröszt, a Bakonyi Bau-
xit Vállalat, Úrkuti Mangán Ércbánya Vállalat üzemeinek igényei alapján a
képzést újra indították nagyon mostoha körülmények között 1970-ben. Sok
esetben tárgyi és személyi feltételek hiányában. A képzés ennek ellenére
1980-ig folytatódott.

e. MüM 312. sz. Ipari Szakmunkásképzõ Intézet, Oroszlány.
Az Oroszlányi Szénbányák Vállalat igényeinek megfelelõen 1962-ben indult a
bánya-elektrolakatos képzés. A vállalat a XXI. sz. akna területén biztosította
a tanmûhely elhelyezését és egy újonnan összeállt mûszaki gárda egy tanév fo-
lyamán hozta létre azt a tanüzemet, mely alapját adta egy kiváló képzési fo-
lyamatnak. A fejlõdés ellenére 1971-ben megszûntették a képzést.
1976-ban a vállalat kérésére újra indították a szakma oktatását, de sajnos az a
dinamikus fejlõdés elmaradt, ami az elsõ idõszakot jellemezte, és csak nagy
nehézségek árán sikerült a képzés feltételeit biztosítani. Ez a kínlódás 1992-
ig folytatódott. Ekkor a képzés teljesen megszûnt.

f. MüM 501. sz. Ipari Szakmunkásképzõ Intézet, Komló.
A bánya-elektrolakatos képzés 1962-1969 között egész osztállyal folyt. A tanu-
lók összetett képzésben vettek részt. Tanultak lakatos, villanyszerelõ, vájár
alapismereteket. Gyakorlati oktatásuk a Mecseki Szénbányászati Tröszt Kom-
ló, Anna-aknai tanmûhelyében illetve különbözõ üzemek munkahelyein került
megszervezésre. Fõ feladatként jelentkezett a „termelõ” üzemi gyakorlat elve.
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10.5. Szakközépiskolai tagozat indítása a bánya-elektrolakatos szakmában

A Munkaügyi és Nehézipari Minisztérium 124/1962.(16) MüM sz. 1962. VIII.
21-én kelt együttes utasítása alapján rendelkezett a bányaipari tanulóképzés fejlesz-
tésérõl. Ennek értelmében a vájártanulók képzése során a hagyományos bányászati
munkák mellett meg kellett valósítani a lakatos és villanyszerelõi elméleti és gyakor-
lati alapismeretekre való oktatást is. Ellenkezõ oldalon a bányaüzemi lakatos, vil-
lanyszerelõ és bánya-elektrolakatos ipari tanulókat a vájár munka elméleti és gya-
korlati alapismereti alapjaira is meg kellett tanítani.

A bányaipar a szakmunkás gárda fejlesztésén kívül igényelte a magasan képzett
„középkáder” iparos garnitúrát is, vezetõ beosztásokba, (pl.: csoportvezetõk, mûve-
zetõk, technikusok stb.) munkakörbe.

Ezen elvárásokat az ország összes bánya vállalata és a szakminisztériumok, illet-
ve a Bányaipari Dolgozók Szakszervezete is támogatta.

A NIM, a  MüM, az OM és a Bányavállalatok Szakoktatási Bizottságai 1963.
szeptember 9-én értekezletet tartottak és döntöttek, hogy a szakközépiskolai tago-
zatot kell felállítani Oroszlányban és Várpalotán.

A bizottság úgy határozott, hogy támogatja a szakközépiskola indítását, de an-
nak fejlõdésével párhuzamosan szükségesnek tartja a hagyományos képzés vissza-
fejlesztését.

Ezen javaslatoknak megfelelõen indult a szakközépiskolai képzési ciklus. Vár-
palotán 1963-64 tanév, Oroszlányban 1964-65 tanévben.
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Magyarországon 1965-ben megkötött barátsági és
együttmûködési szerzõdés alapján vállalta mongol
bányaipari szakemberek kiképzését. A MüM ezen
feladattal a komlói szakmunkásképzõ nevelõ testü-
letét bízta meg. Az iskola 1978-ban új feladatot ka-
pott és így bõvült az iskola oktató-nevelõ tevékeny-
sége. Megkezdõdött a nagy kihívás, a mongol tanu-
lók képzése.



10.5.1. A bánya-elektrolakatos szakközépiskolai képzést folytató iskoláink kialakulása,
története

Várpalota-Pétfürdõ

1951-ben adták át a 322. sz. Ipari Szakmunkásképzõ Intézetet Pétfürdõn, ahol
vegyipari, vasipari, villamosipari és bánya-elektrolakatos tanulók képzése folyt.

A szakmát tanulni vágyó ifjúság és a nevelõk nagy örömére a szakképzés rendelke-
zésére állt hat tanterem, étterem, kollégium, sportudvar. Derûre adott okot, hogy a
bánya-elektrolakatos szakma beiskolázása dunántúli színtû volt. (Várpalota Szánbányá-
szati Tröszt, Tatabányai Szénbányászati Tröszt, Közép-dunántúli Szénbányászati Tröszt,
Oroszlányi Szénbányák Vállalat, Bakonyi Bauxit Vállalat és ezek üzemegységei.)

Mint már említettem a szakma általános történetének ismertetésekor, a bányák
és az iskola között szoros együttmûködés alakult ki az évek során. A bányaüzemek
részére a Várpalotai Szénbányászati Tröszt Gépüzeméhez csatolt tanüzemben folyt
a képzés két mûszakban, alapképzõ, szakképzõ (villamos, szerelõ) és földalatti tan-
mûhelyekben. Elõször a tantervi igények növelésével, kellett megoldani azt a célfel-
adatot, amit a bányászat rohamos fejlõdése megkövetelt.

A szakmai képzés korszerûsítése megkövetelte a termelési és oktatási feladatok
egymáshoz közelítését, így új óratervek és tantervek kerültek bevezetésre. Így került
sor a szakközépiskolai oktatás tanterveinek kimunkálására illetve bevezetésére.

A gyakorlati képzés során a vasipari alapismeretek, bányagép-szerelési felada-
tok, villamosipari szerelések végrehajtása alapvetõ feladatként jelentkezett a szak-
ma oktatásában. A bányaüzemek fejlõdése, termelésének növekedése magával hoz-
ta az iskolák szakmai profiljának tisztítását.

A MüM 1961. évi határozata értelmében a bánya-elektrolakatos képzést a pétfürdõi
MüM 322. sz. Ipari Szakmunkásképzõ Intézettõl áthelyezte a 305. sz. Ipari Szakmunkás-
képzõ Intézethez Várpalotára a teljes tanuló és személyi állománnyal együtt. Ezen idõ-
szakban határozták el a dunántúli szénbánya vállalatok, hogy Várpalotán minden igényt
kielégítõ, korszerû, modern technikával ellátott új tanüzemet létesítenek. Ezen tanüzem
létrehozásához járultak hozzá anyagiakkal is a bázisvállalatok.

A feladat megvalósítása 1961 õszén kezdõdött el. Az õszi kezdõ gyakorlati fel-
adatok megoldása után a tanulók fizikailag is kivették részüket az új tanmûhely épí-
tésében. Elõfordult, hogy havazásban, bányászlámpák fényénél végezték az alapo-
zási munkákat és magukat „elektro-kõmûvesnek” nevezték.

A munkákat a 305. sz. ISZI kõmûves tanulói, illetve a 322. sz. ISZI villanyszere-
lõ, központi-fûtésszerelõ, vízvezeték-szerelõ tanulói végezték.
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1962. november 7-én átadták a teljesen új tanüzemet. Az új munkahelyen dina-
mikus fejlõdésnek indult a szakképzés. Megkezdték szemléltetõ eszközrendszerük
kialakítását, az ehhez kapcsolódó villamos és bányagépészeti szaktermek, villamos
mérõterem, valamint bányagépszerelõ tantermet.

A tanüzem felszereltsége:
– fémipari oktatóterem 2 db
– villamos oktatóterem 1 db
– hegesztõ és kovács mûhely 1 db
– gépszerelõ csarnok 1 db
– központi szerszámkiadó 1 db
– szerelõ udvar 1 db
– tanulói és oktatói fürdõ
– tanári szoba
– tm. vezetõi iroda
– eszköztár

A tanüzem két mûszakos oktatásra készült, így kihasználtsága 100%-os volt.
A tanüzemben egy fõ vállalati tanmûhelyvezetõ és egy fõ anyagraktáros dolgo-

zott. Az iskolai állomány biztosította a szakoktató-tanári állományt és a szaktanári
feladatok megoldását. E célból 4 fõ lakatos oktató, (fémipari alapképzés), 2 fõ föld-
alatti lakatos, 2 fõ földalatti villamos, 1 fõ külszíni villamos, 1 fõ külszíni szereldei,
1 fõ hegesztõ illetve kovács oktató foglalkozott a tanulók szakmai oktatásával. Az
intézeti oktatói állomány munkáját 1 fõ gyakorlati oktatásvezetõ irányította. Az el-
méleti mûszaki tantárgyak oktatását technikus szakoktatók végezték a szülõk és az
iskola vezetõinek megelégedésére.

Az elmondottak alapján a Várpalotai Szénbányászati Tröszt területén létrejött
az elsõ hazai bánya-elektrolakatos szakmunkás utánpótlást biztosító bázis. Kialakult
egy olyan szakmai és pedagógiai ismeretekkel rendelkezõ lelkes testület, ahol az új
cél „oktatva termelni és szakmát tanítani”. E célkitûzés a bánya-elektrolakatos szak-
ma teljes gyakorlati és az ehhez kapcsolódó elméleti ismeretek elsajátítása volt.
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A várpalotai vájáriskola tantestülete már ez idõszakban olyan felkészültségû
közismereti és mûszaki tanárokból állt, hogy a MüM Szakoktatási Fõosztálya az is-
kolát kérte fel az újrendszerû szakközépiskolai tagozat beiskolázásával, illetve a
képzés 1963. szeptember 1-i beindításával.

Úgy a tárgyi, mint a személyi feltételek adottak voltak és az országban elsõként
indult meg a magasabb szintû képzés.

Új cél fogalmazódott meg az iskola és a tanulóifjúság felé:
1. A bányászat számára mûvelt szakmunkások nevelése.
2. A szakmai elmélet területén úgy ismerje szakmájának körszerû technikai el-

járásait, hogy azokat a gyakorlatban alkalmazni tudja. Ismerje a szakmájába
tarozó legfontosabb gépek szerkezetét, mûködését, kezelését, beállítását, kar-
bantartását. A munkaköréhez tartozó villamos gépek mûködését, szerkezetét,
felhasználását, javítását. Ismerje a foglalkozási ártalmak és a balesetek elhá-
rításának legfontosabb elveit. A munkaszervezés alapelveit.

3. A szakmai gyakorlat területén sajátítsa el a legfontosabb kéziszerszámok ke-
zelést, használatát, ismerje a lakatos és villanyszerelõ munkafogásait. Ismerje
a bányászat jellegzetes gépeit és a bányamûvelés alapjait. Elméleti és gyakor-
lati ismereteit pontosan tudja alkalmazni szakmája területén. Olyan szakmai
ismeretek birtokában legyen, hogy az esetlegesen reá bízott iparos szakmai
csoport munkáját irányítani tudja.

(A hagyományos szakmunkásképzés csak minimális természettudományi isme-
reteket adott!) Az újtípusú kísérleti szakközépiskola a nyelvoktatáson kívül magas
szintû matematikai, történelmi ismeretek oktatását is végezte.

Az elképzelés az volt, hogy a jövõ szakmunkásainak elõreláthatóan a jelenlegi-
nél nagyobb elméleti felkészültségre lesz szüksége, hiszen az eddigi feladatokon kí-
vül olyanokat is el kell látnia. amelyeket jelenleg középfokú technikusok végeznek.
Pl. gépek és berendezések kezelésén kívül a karbantartás, beállítás, javítás, üzemi
mûszerek, diszpécser berendezések, szállító és szellõztetõ berendezések hibáinak
meghatározása, a javítás elvégzése vagy irányítása.

Ezen nemes célok megvalósítása óriási kihívás volt a várpalotai vájáriskola tan-
testülete számára. Mindenki teljes erõvel, pedagógiai aktivitással, sokszor tanórán
kívül végezte oktató-nevelõ-képzõ munkáját. Ez meg is látszott a tanulók elõmene-
telén, amit bizonyított az érettségi képesítõ vizsgák eredménye is.
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Az 1963-64-es tanév kezdetével a megvalósítás fázisába léptek a szakmunkás-
képzés további minõségi fejlesztését szolgáló feladatok. A szakközépiskola, mint sa-
játos iskolatípus, azzal a vonással rendelkezett, hogy tanulóit magas szakértelemmel
végzendõ fizikai munkára készítse fel, az érettségi vizsga megszerzése mellett, illet-
ve készítsen fel felsõfokú továbbtanulásra.

Az újtípusú szakközépiskola jellemzõje:
– a lehetõ legszorosabb szálakkal kötõdik a bányászathoz,
– a bányászat termelési színvonala közvetlenül befolyásolja a képzést.
Így a képzés kapcsolata a termeléshez sajátos, mert a vállalati termelés igényei-

nek megfelelõ az érettségizett szakmunkások képzése. Az iskolai oktatás korszerû-
sítése komoly elõrelépés volt, mert a szakoktató-tanár munkaeszközeivel szemlélte-
tett, tanított és követelményt támasztott. A szakközépiskola nevelési és oktatási ter-
veinek felépítése – a korszerûsítés igényeit figyelembe véve – egységes volt. Ezért a
tantestület minden tagjának komoly gondossággal kellett elõ- és felkészülnie min-
den órára és foglalkozásra, megkezdve a II. III. IV. évfolyam oktatására is az elõké-
születeket felmenõ rendszerben. Az új oktatási dokumentumok elõírásainak megfe-
lelõen a tanmeneteket, munkaterveket, nevelési terveket, az oktatási feltételek ma-
ximális kihasználása mellett kellett végrehajtani.

Az iskola akkori vezetõi különös jelentõséggel húzták alá a pedagógusok felké-
szültségének javítását, a rendszeres továbbképzés, önképzés fontosságát.

Ez idõben indult újra a Budapesti Mûszaki Egyetemen a mûszaki tanárképzõ szak,
ahová majdnem minden mûszaki pedagógus beiratkozott és sikeres államvizsgát tett.

Az iskola vezetõi a különösen magas követelményeknek megfelelõen döntöttek a
hatékony módszer és eszköz alkalmazását illetõen. Felvetõdött a probléma, hogy a
már így is túlterhelt nevelõk, szakoktatók készítsék-e az eszközöket? Ezen feladatok
áthidalását úgy oldották meg, hogy a szakmunkás tagozaton vizsgázó jelöltek szak-
munkás vizsga gyakorlati (remek) munkáit használták fel, mint oktatási modelleket.
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A szakmai munkaközösség munkájával szemben is fokozódtak a követelmé-
nyek, melyek az alábbiak voltak:

– szakmai, pedagógiai munka korszerûsítése,
– újító tevékenység megteremtése,
– egységes szint meghatározása az érdemjegyek követelményszintjének meg-

állapításánál,
– tanmenetek tematikus tervezése, egész tanévre,
– új eszközök, eljárások kialakítása, fejlesztése,
– pedagógiai és módszertani továbbképzés megvalósítása.
Komoly munkát igényelt az a tevékenység is, hogy a képzés gyakorlati részével

foglalkozó vállalatok gondoskodjanak a tárgyi és anyagi feltételekrõl. Biztosítani
kellett a megfelelõ munkákat, hogy a tanulók a szakmai szintekben meghatározott
ismeretek, jártasságok és készségek birtokába jussanak.

A szakközépiskolai tagozat mûködése alatt a gyakorlati oktatás színvonala, ha-
tékonysága fejlõdött, ami pozitív hatással volt a hagyományos szakmunkás tagozat-
ra is.

Az iskola és a bázisvállalatok kapcsolat jó irányba fejlõdött. Az újonnan létreho-
zott bánya-elektrolakatos szakközépiskolai tagozat olyan jó eredményekkel indult,
hogy a következõ évben már a MüM az oroszlányi 312. sz. Ipari Szakmunkásképzõ
Intézetnek is engedélyezte a képzés indítását. Várpalotán a bánya-elektrolakatos
szakma elsõ csoportja 1968-ban tett érettség-képesítõ vizsgát.

Sajnos az 1969. évi VI. törvény kissé félre vitte a szakmunkásképzõ iskolákban
folyó szakközépiskolai képzést, késõbb meg is szûntette.

Így Várpalotán a nappali tagozatos bánya-elektrolakatos képzés 1969-ben meg-
szûnt, a nevelõtestület legnagyobb sajnálatára. A bánya-elektrolakatos szakma,
mint egyedi képzési mód, átalakult általános elektrolakatos szakmává, ahol már
nem a bánya, hanem a villamos- és szerelõipar igényei kerültek elõtérbe.
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Oroszlány – 312. sz. Ipari Szakmunkásképzõ Intézet

1962-ben megkezdõdött az iskolában a hagyományos szintû bánya-elektro-
lakatos képzés. Az elsõ évfolyam tanulói és szakoktatói részére az Oroszlányi Szén-
bánya Vállalat XXI. sz. aknaüzeménél biztosított egy baraképületet tanmûhely ki-
alakítás céljára.

Komoly és szakmaszeretettõl áthatottan már fél év múlva az alapképzõ és kovács
mûhely elkészült és a tanulók rendelkezésére állt. a bányaüzem a tárgyi feltételek
biztosítása mellett komoly produktív tevékenységgel is ellátta a fiatal tanüzemet.

1962. évben határozat született a szakközépiskolák szervezésérõl. Az Oroszlányi
Szénbányák Vállalat Szakoktatási Bizottsága 1963. november 9-én ülést tartott. A
fennmaradt jegyzõkönyv alapján a tanácskozás témája a szakközépiskola felállításá-
val kapcsolatos kérések megtárgyalása volt. A bizottság úgy határozott, hogy támo-
gatja a szakközépiskola indítását, de annak fejlõdésével párhuzamosan szükséges-
nek ítélte a hagyományos (szakmunkás) képzés visszafejlesztését. A szakközépisko-
la keretében eredetileg vájár és bánya-elektrolakatos osztály indítását tervezték, de
végül csak bánya-elektrolakatos osztály indult.

A képzés 1964-65-ös tanévben kezdõdött 4+2 rendszerben (4 nap elméleti, 2
nap gyakorlati oktatás). Oroszlány városában ekkor nyílt elõször lehetõség arra,
hogy mûszaki érdeklõdésû fiatalok helyben tanulhattak tovább, és szerezhettek
érettségi képesítõ vizsgát, szakmunkás végzettséggel.

1964-ben indult osztályból 28-an érettségiztek. Osztályfõnökük I-II. évfolyam-
ban Murányi Simon, III-IV. évfolyamban Palotai László volt.

1965-ben indult osztály vezetõje mind a négy évfolyamban Markó Árpád volt.
Az osztályfõnökön kívül Bede István, Bede Istvánné, Durzák Endre, Hornyák Mik-
lós, Takács János és Borbély Imre tanított.

A gyakorlati oktatásban Frank János, Geszler Vince, Hornyák Ferenc, Schatz
Antal és Sproch János vett részt.

Sajnos a szakközépiskola indítása utáni években már elõrevetítette árnyékát a
szénbányászat visszafejlesztése, így csak két évfolyam indult.
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Esztergom – Hell József Károly Bányagépészeti és Bányavillamossági Technikum.

Központi határozattal (NIH, OM) Eszter-
gomba centralizálták a képzést.

Az 1968-69-es tanévben beindult szakkö-
zépiskolai képzést a bányagépészeti – bányavil-
lamossági szakon szakmunkásképzési célú
szakközépiskolai képzési forma váltotta fel,
mely az érettségi mellett bánya-elektrolakatos
szakmunkás bizonyítványt is adott a végzett ta-
nulóknak, biztosítva a bányászatnak a hiányzó
szakembereket, melyek Várpalota, Oroszlány
kiesésével keletkezett.

1980-as években tovább erõsödött az iskola
és a bázisvállalatok kapcsolata. A patronáló üzemekkel való jó kapcsolat, amelynek
köszönhetõen a Dorogi Szénbányák, a Kõbányai Gyógyszerárugyár Dorogi Gyár-
egysége, a Magyar Viskosa, a Magyar Villamosmûvek Tröszt, az Erõmû Vállalatok
jelentõs támogatást nyújtottak a kívánt színtû szakmai képzés feltételeinek megte-
remtéséhez és fejlesztéséhez.

1982-ben jutott el az elsõ bánya-elektrolakatos középfokú szakmunkásképzési
célú évfolyam az érettségi képesítõ és szakmunkásvizsgához. A két osztály tanulói
közül mindenki eredményes vizsgát tett.

1982-ben rendeztek elõször megyei szintû szakmai tanulmányi versenyt a bánya-
elektrolakatos tanulók számára, amelyen az iskola egyik tanulója a 2. helyen vég-
zett. A következõ évben az 1. és 2. helyet, majd a 4., 5., 6. helyet szerezték meg az
iskolai diákjai.

Az 1984-85-ös tanében került sor utoljára az 1-1 szakközépiskolás bánya-elek-
trolakatos, begyipari gépész, erõmûgépész osztályok beiskolázására.

Így az 1986-ban országosan bevezetett szakközépiskolai képzés az iskolában
1988-ban megszûnt mindhárom tagozaton.

1992-93-as tanében végzett utolsóként a vegyipari gépész, erõmûgépész, bánya-
gépész hallgatók sora. (Az 1985-86-os tanében bevezetett tantervek szerinti „hagyo-
mányos” képzésben résztvevõ tanulók.) Úgy adódott, hogy búcsúzóul éppen ezen
évfolyam diákjait érte az a megtiszteltetés, hogy a ballagási ünnepségük alkalmából
avatta fel és adta át a megyei önkormányzat képviselõje a közadakozásból megvá-
sárolt új iskolazászlót.

1993-ban végzett az iskolában az utolsó bányagépész osztály, s ezzel éppen az a
szakirányú képzés szûnt meg, amelynek érdekében az iskolát 1950-ben létrehozták.

A fenntartó Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat az iskolát 2000. július
31-én megszûntette, jogutódja a Bottyán János Mûszaki Szakközépiskola.
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Tatabánya – Péch Antal Bányaipari Aknászképzõ Technikum

1977. május 8-án
Perger István igazgató ja-
vasolta a Bányagépészti és
Bányavillamossági Szak-
középiskola létrehozását.
Az iskola megszervezését
az eocén-program tette
szükségessé, mert -a fej-
lettebb technika szakmai-
lag mûvelt szakembereket
igényelt. Az ilyen techni-
kusokból abban az idõben

hiány volt. Javasolták a bányaüzemi beiskolázást, mert ez biztosan járható út, és er-
re kell építeni a jövõben is az iskolának.

Az 1978-79-es tanévben a Minisztertanács 1019/1976/VI.24./Mt. számú határo-
zata, a munkaügyi és az oktatásügyi miniszter 14/1976/XII.1. MüM-OM számú
együttes rendelet elõírásainak alapján létrejött a Bányagépészeti és Bányavillamos-
sági Szakközépiskola (Esztergoméval párhuzamosan). Ugyanakkor megkezdõdött a
bánya-elektrolakatos (mélymûvelõ) szakmunkásképzés is.

A tanulók szakmai-gyakorlati képzése teljes egészében a Tatabányai Szénbá-
nyák Vállalat mûhelyeiben és üzemeiben történt (szorvány oktatásban). A beisko-
lázó vállalatok rendszeresen megküldték az üzemeikben alkalmazott új technikai el-
járások leírásait.

1986-ban az iskola új épületében egy mûhelycsarnok részleges felszerelésével
kezdõdött meg a bányagépész I. osztályosok szakmai lapgyakorlatának oktatása. A
többi évfolyam még mindig üzemi oktatásban vett részt!

Az 1988-89-es tanévtõl kezdve a bányagépész tanulók az érettségi mellett gép-
lakatos szakmunkásvizsgát is tettek.

Az iskola 100 éves évfordulóján bányaipari jellegû képzésben részt vevõ tanuló
mindössze 6 fõ volt.
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11. MÉLYFÚRÓ ÉS KÚTÜZEMELTETÕ SZAKMA

A felszín alatti rétegek megismerése a kaparás, ásás után csakhamar elvezetett
a mélységekbe hatoló fúrás eszközeinek, majd módszereinek kialakításához. Figyel-
münket feldolgozásunkban az ismert, de régmúlt technológiákra, azokra a szemé-
lyekre fordítjuk, akiknek döntõ szerep jutott egy szakma létrejöttében és a fúrási
technológia jelenlegi eredményeinek létrehozásában.

A mélyfúrás története összefügg az emberiség fejlõdésnek különbözõ lépcsõivel,
korszakaival.

11.1. A fúrásmódok fejlõdése

A köznapi értelemben vett fúrás õsidõk óta ismert, a neolit embere ismerte a
koronafúrót, egy fogazott kõdarabot, amellyel rövidebb-hosszabb lyukakat fúrtak
keményebb anyagokba.

Az egyiptomiak kemény drágakõvel kirakott koronafúróval dolgoztak, a római-
ak ismerték a fémfúrót.

A kínaiak az ütve és forgatva mûködõ fúrót õsidõk óta használják. Az ütve-forgat-
va mûködõ száraz kötélfúrásnál már meg volt a fúrótorony, a fúrókötél, a fúróhimba
és a béléscsõ. A vésõt kivéve minden fából (bambuszból) készült. A lyuk felett három-
lábú fúrótorony állt, ez tartotta a szállítócsigát. A tisztítócsõ fenékszelepes bambusz-
csõ volt. A cementezés primitív formáját is ismerték – gyantát töltöttek a fúrt lyukba.

Említést érdemel a burmaiak primitív fúrása is, mivel õk kézzel ástak le a ke-
mény kõzetig és száraz ütõfúrást, mégpedig a kötélfúrás legprimitívebb módján mé-
lyítették le a lyukat. Azt a módszert alkalmazták, hogy a lyuk fölé állított bakra kö-
télen egy nehéz súlyt, éles követ, azaz egy vésõt függesztettek fel, s azután a kötelet
elvágták. Az éles kõ ráesett a kemény sziklatalpra és összezúzta a felületét. Ezután
egy ember lemászott a lyukba, kötelet erõsített a súlyra, majd felhúzták a súlyt. Ezt
a mûveletet ismételgetve a lyuk lassan mélyült. A kõzettörmeléket hasonló primitív
módszerrel szállították a felszínre.

Az elsõ vízre fúrt kút a franciaországi Artois grófságban 1126-ból ismeretes. Ezt
a kifejezést napjainkban is elterjedten használják „Artézi” kutak néven. Ez az euró-
pai fúrásmód nem kötélfúrás, hanem rudazatos, forgatva mûködõ fúrás volt. Ennél
a mûködõ szerszámot, a fúrót, merev rudazat, fúrószár kötötte össze a megható
szerkezettel. Elõször forgó földfúróként jelent meg, majd állandóan a talpra nehe-
zedõ ütve mûködõ fúrás módján dolgozott.

A fúrási munkák megindulása Oroszországban ismert mesterség volt már a XII.
században. A fúrólyukakat farudazatok segítségével ütve mûködõ fúrás módján fúr-
ták és a lyuk falát facsövekkel biztosították. Ezt a fúrásmódot hívták verõkosaras fú-
rásnak. Lényege, hogy a vésõvel ellátott merev fa vagy vasrudazatot kétkarú emelõ-
himbával emeltek és ejtettek, Ez a módszer csak kisebb mélységek elérésére volt al-
kalmas. (A berendezés kíméletlen terhelésnek volt kitéve.) 1773-ban Selmecbányán
Delius Traugott Kristóf megemlíti bányamûveléstan könyvében ezt a fúrásmódot.

A Bartels-féle mélyfúró berendezést 1715-ben használták légakna fúrására. Ez
szintén a merevrudazatos ütve mûködõ fúrások csoportjába tartozik, de a fúróruda-
zat, a fúrószerszám felemelése már fogaskerékkel, fogasrúddal történik.
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Ugyanebbõl az idõbõl származik a J. Chr. Lehhmann-féle földfúró, mely igen el-
terjedt volt Németországban, Svédországban és Angliában.

Amerikában 1806-1808 között jelenik meg a kötélfúrás, Nyugat-Virzsiniában a
Ruffner testvérek fúrásainál. Azonos elven mûködött, mint a kínaiaké. A 30 fokos
szög alatt beásott szálfa végére volt függesztve a fúrókötélen a vésõszerû szerszám.
A szálfa végét kézi erõvel rángatták vagy a rángató kötelek végét lábbal húzogatták.
Ebbõl a kezdetleges berendezésbõl fejlõdött ki a pennszilvániai fúrásmód, majd ké-
sõbb a szabványos amerikai kötélfúrás, a „cobletoll” rendszer. Ezzel a primitív kö-
télfúrással 1814-van Ohio államban vízre mélyített 145 m mély lyukban olajat leltek,
1815-ban itt megjelent a földgáz is.

1829-ben már gõzgépet használtak egy ilyen ütve
mûködõ fúróberendezés meghajtására. 1813-ban
William Morris szabadalmat kapott egy váltóollóra,
vagyis a fúrót lácszemszerû kapcsolattal két részre
osztotta. A fúróberendezés részi: a fúró, a torony, a
meghajtás. (Sokat fejlõdött úgy, hogy a fúrás primitív
kézi mûveletbõl már mechanikai mûveletté alakult.)

Amerikából 1828-ban került át a kötélfúrás Euró-
pába. Az Európában elterjedt merevrudazatos ütve
mûködõ fúrás terén nagy haladást jelentett, amikor
1834-ban Ceyenhausen porosz bányakapitány is fel-
találja a váltóollót. Ez az elsõ primitív ejtõkészülék,
amelynek 30 cm játéka megszakítja a merev össze-
köttetést a vésõ és a vésõ fölé helyezett nehezék, va-
lamit a merev rudazat között.

Ezáltal mentesíti a fúrórudazatot a vésõ felütéseibõl eredõ káros igénybevéte-
lektõl. Ez tette lehetõvé, hogy az ütve mûködõ fúrásból a szabadeséses német fúrás-
mód kifejlõdjék.

Ezt az egyszerû ejtõkészüléket Fábián tökéletesíti 1848-ban szalajtó készülékké,
ami abban különbözik az ejtõkészüléktõl, hogy a rudazat felemelt helyzetében leej-
ti a vésõt a fúrólyuk talpára, s csak azután, valamivel lassabban süllyed utána a me-
rev rudazat. A rudazat alsó helyzetét elérve, ismét megfogja a vésõt és felfelé magá-
val emeli. Elõnye, hogy lefelé mozgásnál függetleníti a vésõ mozgását a rudazattól.

A következõ nagy lépés a fúrástechnika fejlõdésében a francia Fauvelle nevéhez
fûzõdik, a vízöblítéses fúrás feltalálásával. 1833-ban egy ütve mûködõ fúrásnál meg-
figyelte, hogy fúrás közben, amint a lyukat megtöltötték vízzel, a rudazat fel-le moz-
gásánál a lyukból kiloccsanó víz kõzettörmeléket is hozott magával.

Az öblítés bevezetése korszakos jelentõségû volt, a fúrást folyamatossá és gyors-
sá tette. Õ alkalmazta a forgatva mûködõ fúrást elõször megfúrásra, tõle ered az el-
sõ fojtóperselyes öblítõfej is, amely lehetõvé teszi az öblítõ folyadék bevezetést az
álló fúrótömlõbõl a forgatott fúrócsõ oszlopba.

Fauvellet nevezhetjük a rotary-fúrás atyjának, mert e technológia nem más,
mint Fauvelle vízöblítéses forgatva mûködõ fúrása gépi meghajtással, sûrû öblítés-
sel és megfelelõen alakított fúrókkal.

1860-ban Leschott Rudolf genfi mérnök (órás?) gépi hajtású forgatva mûködõ
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gyémántkorona fúrást talált fel. E fúrásmód forgórendszerû öblítéses koronafúrás
volt. Fúrójával egy gyémántszemekkel kirakott henger alakú, gyorsan forgatott fú-
rókoronával gyûrû alakú üreget csiszolt ki a kõzetbõl, tehát összefüggõ kõzetmintát
nyertek. A mag elszakítását-elnyírását a magcsõ talpánál beépített, visszahúzáskor
záródó magszakító végezte el. Ebbõl fúrásmódból fejlõdtek ki a forgatva mûködõ
koronafúrások válfajai: a fogatott acélkoronás, és a sörétes magfúrás.

A svéd Craelius kis átmérõjû magfúrásokhoz a leggyakrabban használt fúróbe-
rendezés típust szerkesztett. E fúrási módszerrel kemény kõzetbõl zavartalan mag-
mintákat lehet venni. Nemcsak a kõzet minõsége, hanem a helyesen vett kõzetmag-
ból a dõlés, hézagtérfogat, valamint számos geofizikai jellemzõ is megállapítható.

A fúrócsõ oszlopon vizet vagy iszapot nyomunk keresztül, amellyel egy részt a
fúrókoronát hûtjük, másrészt kõzetfúradékot távolítjuk el.

Magyarországon Zsigmondy Vilmos bányamérnök, az elsõ magyar fúrómérnök,
1866-os fellépése volt a legnagyobb fúrástörténeti esemény hazánkban. Harkány-
fürdõn, majd a következõ évben Margitszigeten fúrt sikerrel vízre. Ezután 1868-tól
1878-ig mélyítette a budapesti Városligetben híres fúrását. Fúróberendezése 8 lóerõs
fekvõ gõzgéppel hajtott szabadeséses német fúróberendezés volt. Favia-féle ejtõké-
szülékkel. Késõbb lefúrta az Alföldünk elsõ artézi kútját és ezzel megteremtette az
Alföld vízellátását. Az 1865-ben megjelent bányatanának elsõ és egyben utolsó köte-
te „A kutatás, fúrászat és az artézi kutak” címmel az elsõ magyar nyelvû fúrásismeret.

Az 1890-es években az új ütve mûködõ fúrásmódot kezdte kiszorítani, a lüktet-
ve mûködõ vagy gyors ütemû ütve fúrás. A rendszert Raky Antal találta fel és Fauck
Albert fejlesztette tovább.

A lüktetõ fúrásmódok merevrudazatos öblítéses ütve mûködõ fúrások csoport-
jába tartoznak, de csak akkor adnak jó teljesítményt, ha a fúrólyuk talpa tiszta, ezért
mindig öblítéses fúrás. Rendszerint fordított öblítésû, tehát a csõrudazaton kívül, a
gyûrûs térbe nyomják be az öblítõ folyadékot és a csõrudazaton emelkedik fel a víz
és a fúradék.

Megjelentek:
– 1866-ban P. Sweeney forgó rendszerû gépe, ahol megvan a forgató asztal, az

öblítõ fej, és a görgõs fúró is kezdetleges formában.
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– 1866. évben D. Morris egy szárnyas fúróval ellátott forgó rendszerû fúrógépet
szabadalmaztatott.

– 1882-ben a Beker testvérek komplett szabadalmat kaptak a forgatva mûködõ
fúrásra.

– 1887-ben a rotary fúrás ismérvét legelõször M. T. Chapman szabadalma merí-
tette ki, a lyuk falát is védeni akarta az omlástól, tehát igazi, mai értelembe
vett rotary fúrást kívánt megvalósítani.

– 1893-ban indult az elsõ olajkutatásra szánt rotary fúrás. A. F. Lucas tudatosan
a sûrû iszapöblítést használta, ami a fúrólyuk falának omlását meggátolta. Ez-
zel indította el a rotary olajfúrás óriási mértékû fejlõdését.

A sûrû öblítés három szempontból jelent nagy fejlõdést: a fúrólyuk falát biztosí-
totta, az iszapöblítés által biztosított tiszta lyuktalp gyors fúróhaladást és nagy fúró-
sebességet biztosított, valamint a kocsonyásító bentonit-féleségek segítségével
üzemzavar, vagy egyéb megállás eseten megakadályozza a fúrótörmelék visszaáram-
lását a talpra. Ezzel a fúrófej és a szár beszorulását is. Újra induláskor a kocsonyás
konzisztencia ismét folyékonnyá válik (tixotropia).

Megállapíthatjuk, hogy a rotary
fúrásmód csak a sûrû öblítésben és a
nagyobb gépi teljesítményével kü-
lönbözik az egyéb egyszerûbb for-
gatva mûködõ fúrásmódoktól.

Fejlõdése szerkezeti irányban
mérhetõ le:

– nagyobb teljesítõképességû
szállítógép,

– szilárdabb teljesítményû iszap-
szivattyúk,

– szilárdabb, tökéletesebb fúrós-
zár,

– új fúrótípusok alkalmazása,
– automatizálhatóság új útjai.
Minden elõnye ellenére Európá-

ban csak a 20-as évek végén, illetve a
30-as évek elején kezdett elterjedni.

A Szovjetúnióban 1922-23-tól,
különösen az olajfúrásoknál, az ütve

mûködõ fúrásmódokat szintén felváltotta a rotary fúrás. A rotary fúrás terén itt
azonban a fúró felszíni meghajtása helyett 1924-tõl Kapeljusnyikov professzor kez-
deményezésére, és fõleg Sumilov munkája nyomán, a felszíni meghajtás helyett a
talpi meghatású turbórotary berendezések terjedtek el. A fúrás technológiája töké-
letesebb lett, mert szükségtelenné vált a hosszú fúrószár állandó forgatása és elma-
radt ezzel a sok fúrócsõtörés és üzemzavar.

A jelen tehát minden tekintetben a rotary fúrásmódé. Ma már a görgõs fúrók és
a gyémántkorona fúrók fejlõdésével a rotary fúrás minden fajta kõzet átfúrására al-
kalmassá vált.
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11.2. Földtani kutatás technikai színvonala 1948 elõtt

Hazánkban a II. világháború elõtti idõszakban a mélyfúrás elmélete, gyakorlata
néhány tucat szakember féltve õrzött kincse volt. Ez azzal is bizonyítható, hogy or-
szágunkban a mélyfúrási technológiát alkalmazó és mûvelõ társaságok segédmun-
kási beosztásban foglalkoztatták a fúróberendezéseknél lévõ embereket. Munkása-
ikat csak hosszú szolgálati idõ után léptették elõ magasabb beosztásokba, különö-
sebb elõképzettség nélkül.

Technikai eszközök bõvülésével vált szükségessé, hogy az iskolarendszerû kép-
zés kerüljön napirendre. A meglévõ bányaipari szakiskolák nem tudtak elegendõ
szakembert képezni sem szakmunkás, sem felügyeleti állományba.

A földtani kutatás minden területén különbözõ gazdasági érdekeltségek pillanat-
nyi lehetõségei határozták meg a mûszaki-fejlesztései tevékenységet. Mint a folyé-
kony és gáznemû, mind a szilárd nyersanyag kutatás és termelés egyes részvénytársa-
ságok, vállalkozók tulajdonában volt. A kutató, termelõ egységek a sajátos vállalati ér-
dekek szerint végezték a mûszaki fejlesztési munkáikat. Nem volt rögzítve a földtani
kutatás fejlesztésének távlati iránya sem. Ennek hiányában lehetetlen volt megszabni
a kutató-fúró berendezésekkel szemben támasztható mûszaki követelményeket.

Különösen nehéz helyzetben volt a szilárd nyersanyag kutatással foglalkozó
ipar, mivel a technikai színvonal korszerûtlensége miatt felmerülõ problémákat sú-
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lyosbították a nagyobb mélységû (300 m) kutatások igénye, mely jogos igényként je-
lentkezett.

Irodalmi adatokból megállapítható, hogy az ipar államosításának idõszakában
33 fúróberendezés típust, ehhez 37 meghajtó motortípust, és 23 öblítõ szivattyútí-
pust üzemeltetett a mélyfúró ipar.

A mûszaki eszközök sokfélesége, nagyfokú elhasználtsága, az alkatrész ellátás
nehézsége, súlyos üzemeltetési problémákat, gondokat vont mag után.

Hiányzott:
– a kiképzett szakmunkás gárda,
– a középfokú irányító személyzet,
– a magasan képzett (speciális tudású) mérnök gárda,
– a tervezési tapasztalat,
– célgépek alkalmazása,
– új típusú munkaszervezés kialakítása,
– egységes géppark biztosítása.

11.3. Az államosítást követõ idõszak, 1948 utáni technikai színvonal alakulása

1948, a „fordulat éve” után, amikor a gyárak, üzemek, bányák, bankok stb., már
70-80%-ban állami tulajdonba kerültek, akkor elindult egy olyan folyamat, amely a
késõbbi tudományos és technikai forradalomnak volt az alapja.

A fellendülõ gazdasági munka, a dinamikusan növekvõ szén, olaj, gáz, villamos
energia igény megkövetelte, hogy a kutatás is tartson lépést az új lelõhelyek feltárá-
sának folyamatában.

Az ötvenes évek feszített iparosítási politikája megkövetelte a termelés ugrás-
szerû változását, fejlõdését, ami a munkatárgyakban, a munkaeszközökben, munka-
erõben és magában a termelési illetve munkafolyamatokban domborodott ki.

A már ismert magyar szén, érc, olaj, gáz, ivóvíz és ipari vízszükséglet hiánya, le-
lõhelyek fogyó készlete megkövetelte a kutatások megszervezését, beindítását, irá-
nyítását, a gépi berendezések munkatárgyinak létrehozását, fejlesztését. Megkezdõ-
dött az érc, szén, gáz elõfordulások titkainak kutatása, a föld mélyének vallatása.

Különbözõ vállalatok kezdtek foglalkozni olyan tevékenységgel, ahol 30-300-
1500 m mélységig folytattak kutató furásokat.

Adva volt tehát a cél: a földtani kutatás!
Az 1950-es évek elején létrehozták az Országos Földtani Fõigazgatóságot,

amely szorosan együttmûködött az Állami Földtani Intézettel. Majd létrehozták a
sok kis vállalatból 1965-ben a Földtani Kutató és Fúró Vállalatot, Várpalota köz-
ponttal. Egy új országos feladatokkal felruházott cég jött létre, ami magyarországi
fúrásokkal foglalkozó különféle fúróvállalatokat (Országos Vízkutató és Fúró Vál-
lalat, OFKFV tokodi, miskolci, komlói egységei) fogta össze.

Az új vállalat modern kutatási módszereket eredményesen ötvözte az új gépek,
berendezések, gyors alkalmazásával, üzembe állításával. Országunkban 1950-es
évektõl kezdõdõen a kutatás nemzetgazdaság szempontból elsõrendûen fontos fel-
adat volt, fõleg a geotermikus és gyógyvizek felkutatása.

A kutatás folyamán feltárt érc, szén, olaj, gáz és a rendelkezésre álló (már meg-
lévõ) ásványvagyon alapul szolgált az ország ipari fejlõdésének kialakításához, fej-
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lesztéséhez. A kutatásoknak ezért ki kellett terjednie, mindazon szempontokra,
amelyek alapján megállapítható, hogy a kéréses helyen beindulhat-e a bányászat?

Megindultak a tervezett kutatási eljárások:
– Csekélyebb mélységû katatások,
– nagyobb mélységben lévõ ásványtelepek olaj, gáz, stb. felkutatása kutató mély-

fúrásokkal.
A fejlesztések két alapvetõ irányba indultak el:
– a korszerûtlen, ütve mûködõ fúrástechnológia felváltása volt a forgatva, iszap-

öblítéssel dolgozó teljesszelvényû és magfúrási technológiára.
– a korszerûsített technológiához megfelelõ fúróberendezéseket kellet az ipar

rendelkezésére bocsátani.

11.4. Földtani kutatások 1948 után

11.4.1. Szénkutatás

A második világháború után a külszínrõl mélyített fúrások és a kutató vágatok
alkalmazása volt az a technológia, melyet a bányászatban alkalmaztak.

A fúrások kivitelezése során kézzel, merev rudazatos géppel fúrtak (kb. 100 m),
nagyobb mélység esetén – a gyakori rudazattörés miatt – különféle szabadon esõ,
ütve mûködõ módszereket alkalmaztak. A földalatti telepek kutató vágatait úgy ké-
pezték ki, hogy a vetõk mentén a szén nyomát követve kutatták az újonnan mûve-
lésbe veendõ területeket. Szerencsés esetben ezek a vágatok a továbbiakban elõké-
szítõ vágatokként is használhatóak voltak.

Mindkét eljárás alkalmazása drága és korszerûtlen volt.
Az 1945 után rohamosan emelkedõ szénigények kielégítése céljából a borsodi,

nógrádi, mecseki, tatabányai, oroszlányi, közép-dunántúli, stb. területek fokozott
kutatása került elõtérbe. Az egyes bányavállalatok önálló kutatási központokkal
rendelkeztek.

Országunkban az 1950-es évektõl kezdõdõen a kutatás nemzetgazdasági szem-
pontból elsõrendûen fontos feladattá vált.

Az ipar szénigénye oly mértékben növekedett, hogy az elõzõekben felsorolt te-
rületeken a kutatásoknak ki kellett terjednie mindazon szempontokra, amelyek
alapján megállapítható, hogy a kérdéses területen, helyen beindulhat-e a bányászat.

Ezért beindultak az egyes bányaüzemek, vállalatok kutatási eljárásai:
– Csekélyebb mélységû kutatások.
– Nagyobb mélységben lévõ telepek felkutatása mélyfúrásokkal.

11.4.2. Szénhidrogén kutatások

1920 utáni kutatások:
– MAORT (Magyar Amerikai Olaj Rt. 1938-38.)
– MANAT Magyar Német Olaj Rt. 1940-45.
– MASZOLAJ Magyar Szovjet Olajipari Rt. 1949-1965.
1951 év utáni idõszak kimagasló eredménye a Zalaegerszeg melletti nagylengye-

li kõolajmezõ felfedezése, majd 1953-tól az Alföldön Nádudvar, Szolnok, Demjén,
Õrszentmiklós, Rákóczifalva üzembe állítása. Ez idõszakban kb. 910 km kutatófú-
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rást eredményezett.
Létrejött országos vállalat, az Országos Kõolaj- és Gázipari Tröszt (OKGT), és

a hozzá kapcsolódó szakágazatok, melyek a bányászati, feldolgozási, kereskedelmi,
beruházási, gépipari és gázipari tevékenységet ölelt fel.

Szervezete végül az alábbiak szerint alakult:
– Szénhidrogén bányászat:

1. Geofizikai Kutató Vállalat (GKV)
2. Kõolajkutató Vállalat (KV)
3. Kõolaj- és Földgázbányászati Vállalat (KFV)
4. Nagyalföldi Kõolaj- és Földgáztermelõ Vállalat (NKFV)

– Kõolajfeldolgozó ipar:
5. Dunai Kõolajipari Vállalat (DKV)
6. Tiszai Kõolajipari Vállalat (TIFO)
7. Komáromi Kõolajipari Vállalat (KKV)
8. Zalai Kõolajipari Vállalat (ZKV)

– Kereskedelem és szállítás:
9. Gáz- és Olajszállító Vállalat (GOV)

10. Ásványolajforgalmi Vállalat (ÁFOR)
– Gázszállítás:

11. Tiszántúli Gázszolgáltató Vállalat (TIGÁZ)
12. Középdunántúli Gázszolgáltató Vállalat (KÖGÁZ)
13. Délalföldi Gázszolgáltató Vállalat (DÉGÁZ)
14. Déldunántúli Gázszolgáltató Vállalat (DDGÁZ)
15. Északdunántúli Gázszolgáltató Vállalat (ÉGÁZ)
16. Szénsavtermelõ Vállalat (SZTV)

– Fejlesztési és üzemfenntartási háttéripar:
17. Magyar Szénhidrogénipari Kutató-Fejlesztõ Intézet (SZKFI)
18. Kõolaj- és Gázipari Tervezõ Vállalat (OLAJTERV)
19. OKGT Anyagellátó Iroda (AGI)
20. Alföldi Kõolaj- és Gázipari Gépgyár (AKG)
21. Budapesti Kõolajipari Gépgyár (BKG)
22. Dunántúli Kõolajipari Gépgyár (DKG)
23. Kõolajvezeték Építõ Vállalat (KVV)
24. „PROMETHIUS” Tüzeléstechnikai Vállalat (PROMI)

11.4.3. Érc- és ásványkutatás

Országos Érc- és Ásványbányák vezetésével mûködött a bauxit, mangán és urán
kutatás.

11.4.3.1. Bauxitkutatás

1950 utáni idõszakban 1995-ig összesen 3,3 millió fm kutatófúrás mélyült ha-
zánk területen. Az évtizedek során a kutatásnak két kiemelkedõ idõszaka volt: az
egyik 1962 és 1976 között, a másik 1977 és 1989 között. 1991 után – a gazdasági át-
alakulás és az alumíniumipar nehéz helyzete következtében – a kutatás mértéke ad-
dig soha nem tapasztalt mélypontra zuhant. (1996 = 150 km; 2004 = 10 km)
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Az 1950-es években a kutatás súlypontja Halimba és Iszkaszentgyörgy térségé-
re esett Nyirád szerepe fokozatosan nõtt.

Az elsõ jelentõs, új felfedezés 1959-ben történt Fenyõfõn. Ezért a kutatás
Nyirádra, Halimbára és Fenyõfõre összpontosult. Az 1960-as évek második felében
újra Iszkaszentgyörgy került elõtérbe. A nyirádi kutatási kapacitás kb. 50% Bitó II-
III. telepekhez került. 1968-ban újra felfedeztek egy új területet, elõfordulást
Bakonyoszlop körzetében. A kutatási tevékenység fõleg a Bauxitkutató Vállalat ka-
pacitását növelte, mely az 1977-tõl kezdõdõen újra 100 km/év fölé emelkedett. 1977
után Nyirád, Iharkút, Bakonyoszlop a legdominánsabb területek közé volt sorolha-
tó. A Bauxitkutató Vállalat 1977-1988 közötti idõszakban évente 30 km kutatófúrást
végzett. Sajnos 1990-ben az elõfordulások kutatása (28 km/év fúrás) nem hozta a
várt eredményt. Az 1980-as években elõtérbe került a Gerecse térségének kutatása
(szári, óbaroki, újbaroki térség), ahol évi 10-15 km/év kutatófúrást mélyítettek. Az
1990-es években erõsen csökkent a kutatási kapacitás és szinte csak a külfejtésekre
korlátozódott.

A 45 éves kutatás eredményeként 233 Mt földtani bauxitvagyon vált ismertté.

11.4.3.2. Mangánérc-kutatás

Magyarország mangánérc vagyona a Bakony hegység jurakõzeteibe ágyazva Úr-
kút és Eplény körzetében található.

Az 1967-72 közötti kutatások megállapították, hogy igen kedvezõ adottságú érc-
telepek helyezkednek el. 1952-1963 közötti idõszakban megkezdett és folytatott ku-
tatások eredménye – az oxidos ércvagyon növekedése mellett – a karbonátos man-
gánércek megtalálása is.

A rétegvastagság 50-100 cm vastagságot is elérte. 1987 utáni idõszakban az álla-
mi támogatások a hazai kohászatot is válságos helyzetbe juttatta, így a Bauxitkuta-
tó Vállalat kutatási tevékenysége is komolyan visszaesett.

11.4.3.3. Uránérc-kutatás

A meghasadás felismerésével drámai versenyfutás kezdõdött a II. világháború
alatt és után az érctermelés biztosítsa céljából. 1950 után megjelentek az energia jö-
võjét jelentõ atomerõmûvek is, melyek tulajdonképpen az atomfegyverkezés mel-
léktermékeként jöttek létre.

Magyarországon 1945 elõtti idõszakban a radioaktív anyagok kutatása fõleg a
forrásvizek rádiumtartalmával foglalkozott. A terepi kutatások 1947 nyarán kez-
dõdtek, ahol csak sugárzásmérés meghatározása volt a cél. A kezdeti kutatás gyen-
ge mûszerezettséggel és anyagi lehetõségekkel rendelkezett. 1952 nyarán szovjet
kutató szakemberek megfelelõ mûszerezettséggel megindították a kutató munká-
kat, magyar szakemberek bevonásával. 1953-ban a Mecsek térségében jelentõs ak-
tivitásokat észleltek a perm idõszaki homokkõben. A mecseki lelõhely kutatásának
története ez idõtõl számítható. Kialakult egy olyan szolgáltató üzem, mely a földta-
ni és geofizikai kutatásokat végezte, mint kutató-mélyfúró üzem. Feladata volt az
ország teljes területén a radioaktív nyersanyagok utáni kutatás. Az üzem éves szin-
ten 10-11 fúróberendezéssel dolgozott. Legmélyebb fúrások 2453,1 m-es volt. Kapa-
citásuk mintegy 60%-át saját, 40%-át bérfúrási célra fordították. Pl. recski rézkuta-
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tás, börzsönyi színesérc kutatás, tatabányai szén- bauxitkutatás, Baranya megyei víz-
kutatások.

Az 1950-es évek színvonala nem volt elégséges a hazai mélyfúrási feladatok el-
végzéséhez, így megjelentek az új típusú fúróberendezések.

Pl.: Mazalán rotary stabil fúróberendezések,
Craelius rendszerû M-50 és MV-40 típusú fúróberendezések,
Csepel gépkocsira szerelt G-100, R-200 típusú fúróberendezések,
Szovjet gyártmányú BA-40, BU-40 típusú fúróberendezések, ZIF 1200 berende-
zés GP-1 bányabeli fúróberendezés, stb.
Egyéb fúrógépek voltak, melyeket földalatti fúrásokhoz alkalmaztak a BA-100,
NKR-100, SZEK-1, EBG, BSZK-2M.
A fúrások minõségének javítása érdekében 1967-tõl kezdõdõen elkezdték a gyé-

mántbetétes magfúró-koronák alkalmazását.
Összegezve megállapíthatjuk, hogy a gépek üzembiztonság, sokoldalúság, a ka-

pacitásukban rejlõ nagy tartalékok, a hozzájuk biztosított eszközök és szerszámok
minõsége szempontjából beváltották a hozzájuk fûzött reményeket.

Több évtized után visszatekintve vizsgáljuk az akkori (elõttünk álló) feladatokat,
akkor meg kell állapítanunk, hogy a népgazdaság lényegesen nagyobb kapacitást
várt, mint az 1950-es évek kapacitása volt.

A fúró vállalatok munkaerõ igényének kielégítése céljából az akkori legfonto-
sabb feladat volt a szakképzés kérdésének helyretétele, megszervezése, beindítása.

11.5. Oktatás, szakképzés

Mint már említettem a mélyfúró berendezések munkapadjain tevékenykedõ
emberek képzése a múltban különféle tanfolyamok útján történt. Szerencsés volt az
a vállalkozás, akinek mélyfúrási munkáihoz olyan dolgozó jelentkezett, aki vasas,
gépész, vagy valamilyen mechanizmushoz értõ ember volt.

A XIX. század végén egy olyan országos jellegû javaslat született, mely „bányá-
szati és kohászati” szakemberképzõ iskola felállítását szorgalmazta.

Az iskola 1896-ban nyílt meg. 1896-1939 között majdnem azonos tananyaggal
és gyakorlati feltételekkel mûködött Pécset. 1930-tól az iskola három évfolyamú
oktatásra állt át, Magyar kir. Bányászati és Mélyfúró Szakiskola elnevezéssel. 1939-
ben Bányászati és Kohászati és Mélyfúrási Szakiskola néven négy éves képzési for-
mára változtatta oktatási idejét. Az iskola 1940-ben Nagybányára költözött és ott
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mûködött 1944 nyaráig, majd a háborús hányadtatásokat követõen 1947-tõl ismét
Pécsre települt. Alig kezdte meg munkáját, amikor felsõbb rendeletre 1949-ben
Tatabányára került, ott mûködött, mint Bányaipari Technikum, majd Péch Antal
Bányaipari Aknászképzõ Technikum néven. (Sajnos a bányaipar teljes leépülése
után jelenleg Péch Antal Szakközépiskola és Gimnázium néven látja el jelenlegi
feladatát.)

1949-ben Pécsen megnyílt az Ipari Gimnázium bányászati tagozata, mely 1950-
tõl, mint Bányaipari Technikum folytatta munkáját. 1951-ben az iskola szakirányí-
tása a Nehézipari Minisztériumhoz került, és akkor kapta a 3. sz. Bánya- és
Mélyfúróipari Technikum elnevezést. 1955-ben vette fel az iskola Cséti Ottó Bánya-
ipari Aknászképzõ Technikum nevet. Megszûnéséig (1970) több ezer szakembert
képeztek az iskola falai között.

Az iskola megszûnte elõtt 1956-57 tanévben bocsátották ki az utolsó mélyfúrós
középfokú szakembert.

Az elkövetkezõ években csak helyi vagy vállalati kezdeményezésre képeztek
szakembereket, mindennemû központi elképzelés nélkül. Sajnos nem nagyon került
a középpontba az a tény, hogy a mélyfúrási tevékenység speciális geológiai körülmé-
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nyekbõl származó technológiai feladatokon túl, mintegy 70-75%-ban gépészeti jel-
legû volt. Mint ismeretes, a föld mélyébe behatoló körszelvényû fúrólyuk elkészíté-
se, kiképzése egy bizonyos mélységhatár elérésre alkalmas fúróberendezéssel (ame-
ly fúrótoronyból, erõgépekbõl, szivattyúkból, emelõmûbõl, forgatógépbõl állt, hogy
csak a legfontosabbakat említsem), annak célegységeinek összehangolt üzemelteté-
sével történik. A szükséges szakmunkás kiképzést a vállalatok (mint már említet-
tem) tanfolyamokkal oldották meg, mely a Budapesti Mélygép. Vállalat területén a
Földtani Fõigazgatóság által adott elõadók irányításával. Tankönyvek is az akkori
követelményeknek megfelelõen készültek. (Pl. Tolnay Kornél: Fúrómester I-II.,
vagy Merindák Károly: Géptan.)

11.5.1. Mélyfúró és kútüzemeltetõ szakma oktatásának indítása

A várpalotai mélyfúró képzés

Az egyre korszerûsödõ fúróberendezések, melyek beállítását a növekvõ népgaz-
dasági igények tették szükségessé, magasabb szakmai és elméleti tudással rendelke-
zõ, megalapozottabb alapszakmai gyakorlattal bíró pályakezdõ munkaerõt igényelt
az 1956 utáni években.

A célkitûzés az volt, hogy a feladat csak magasabb szakmai és általános mûvelt-
ségû szakember képzéssel valósítható meg. Ez a feladat megoldás csak szervezett
oktatás-tanulás útján érhetõ el. Létrehozva a teljesítményképes tudást, ahol a jól
elõadott ismeretanyag a tanulót szakemberré, a nehézségeket leküzdõ emberré, pl.
olajbányásszá segít nevelni.

A feladat nagy volt, de ezen kívánt segíteni a Nehézipari Minisztérium,
Munkaügyi Minisztérium, az Országos Földtani Fõigazgatóság közvetlen szak-
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mai irányítására bízva, hogy az általános iskola nyolc osztályát elvégzett tanulók
részre kezdõdjön meg a beiskolázás mélyfúró szakmunkás képzésben. A fentiek-
ben felsorolt minisztériumok, valamint a mélyfúrással foglalkozó vállalatok ve-
zetõi és a várpalotai 305. sz. Ipari Szakmunkásképzõ Intézet igazgatósága Jós-
vay Artúr okleveles bányamérnök javaslatára, megtárgyalták a mélyfúrási beren-
dezések munkapadjain munkát végzõ dolgozók munkakörének szakmásítási fel-
adatait.

Lerakták a képzés alapjait, ideiglenes óra- és tanterveket készítettek a vállalati
igényeknek megfelelõen (Németh Sándor gyakorlati oktatásvezetõ szerkesztésé-
vel), és a Földtani Fõigazgatósággal közösen új ideiglenes tankönyveket készítettek.

Meghatározták a szakoktatást segítõ munka fõbb területeit, célkitûzéseit.
Területei:
– munkára nevelés segítése,
– szakmai pályán való megtartás,
– kapcsolatok kiépítése szervezetekkel, vállalatokkal, stb.,
– oktatási propaganda segítése.
Az elsõ tanterv az 1940-1950-es évek fúrómester tanfolyamaira épült.
A tanított tantárgyak a mai tantárgyakéval csaknem megegyeztek. Így pl.: mélyfúró

szakmaismeret, geológia, munkavédelem, szakrajz, amelyek kiegészültek anyag- és gyár-
tásismeret, üzemgazdaságtan, környezetismereti tantárgyak megfelelõ súlyozásával.
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A munka szakmai irányításához komoly segítséget adott egy olyan újonnan lét-
rehozott szervezet, aminek összefogója az Országos Magyar Bányászati és Kohásza-
ti Egyesület (OMBKE) volt. A koordináló munkát az oktatási bizottság, helyi szer-
vezetek, képzést kérõ és beiskolázó vállalatok, valamint a képzést végzõ iskola szak-
emberei végezték. A vállalatonkénti oktatás segítését a hsz. oktatási felelõse irányí-
totta, figyelembe véve a vállalati sajátosságokat, körülményeket. A vállalatok részé-
rõl hivatásszerûen végzett oktatási tevékenység, valamint a hsz.-ek tevékenysége
szoros egységet képezett. A hsz.-ek oktatást segítõ tevékenységét, koordinálását, a
szakosztályi segítését igénylõ feladatokat a KFVSZ ob., illetve az OMBKE ob. inté-
zi. (Pl.: tapasztalatcsere látogatások, tanulmányutak, stb.)

A hsz.-ek oktatási felelõsei tartották a kapcsolatot a vállalatok oktatási szervei-
vel. Ismerve a vállalat oktatási tervét, távlati oktatási célkitûzéseit. Ez alapján tör-
tént a feladatok megbeszélése, egyeztetése, iskola és beiskolázó (képzést végzõ) vál-
lalatok között.

Megállapítható tehát, hogy már a képzés indításakor egy olyan szervezet nyúj-
tott segítõ kezet, mely korszerû szakmai ismeretekkel látta el a képzésben résztve-
võ iskolát és vállalatokat, biztosítva a gazdaságos, mûszakilag megalapozott új tech-
nológia bevezetését. Ennek ellenére 1958. február 1-jén a képzés nagyon mostoha
körülmények között indult be Várpalotán.

Az elméleti oktatáshoz a mûködõ vájár iskola biztosította a tantermeket, a köz-
ismereti tanárokat, a szakmai elmélet oktatását üzemi szakemberek végezték.
(Hercegh Gusztáv vállalati szakértõ és fõfúrómester volt az indítás segítõje.)

Az iskolában a gyakorlati oktatás nagyon kezdetleges körülmények között in-
dult be. A tanmûhely elsõ helye a várpalotai Thuri vár egyik terme volt, majd ideig-
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lenes épületben (barakk), leselejtezett eszközökkel, egy CLAERIUS típusú fúró-
géppel, de rendkívül nagy lelkesedéssel kezdõdött el, melyben egységes volt tanuló,
pedagógus, intézeti és vállalati vezetõ egyaránt.

Nem szabad a szakmai oktatás indításakor megfeledkezni arról a tényrõl, hogy
csak akkor érhetünk el jelentõ nevelési eredményeket, ha a tanulókban ki tudjuk
fejleszteni azt a tudatot, ami meghatározza munkás mivoltukat. Tudatosítani kellett
bennük, hogy máris hasznos tagjai a mélyfúrós szakmának. Ezért rá kellet nevelni a
tanulókat a fegyelmezett magatartásra, lelkiismeretességre. Fel kellett ébreszteni
bennük az önállósságra való hajlam ösztönét, illetve az alkotó munka örömét. Te-
hát a tanulókban olyan magatartásbeli tényezõket, szokásokat kellet kialakítani,
amelyek termelõ munkájuk minõségi és mennyiségi eredményeikre kihatottak.

Végcélként azt a feladatot kellett megoldani, hogy a szakmunkás vizsgabizottság
elõtt olyan jártasságokat, készségeket mutasson a jelölt, hogy ezzel a tudással torony
alatt önálló munkát tudjon végezni, minél több berendezés típust ismerjen, ehhez
szerezze meg a szükséges tapasztalatokat, szakmai gyakorlatot.

Egyben jelentkezett az a követelmény, hogy a megszerezhetõ mûveltség legyen
termelési-mûszaki ismeretek elmélete és az ehhez kapcsolódó általános mûveltség.

Mint már említettem, a technika fejlõdésével együtt jár az ásványi nyersanyag
szükséglet nagymérvû növekedése, így szükségessé vált újabb és újabb nyersanyag-
lelõhelyek felkutatása, valamint az ipari vízigény kielégítése az ipari termelés növe-
kedésének függvényében. Ennek megfelelõen növekedett a mélyfúrással foglalkozó
vállalatok szakemberigénye is. Ezen igény kielégítését segítette elõ a Magyar Nép-
köztársaság oktatási rendszerérõl hozott 1961. évi III. törvény.
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A vállalati szakemberigény és -hiány mérsékelésre felvetõdött az a gondolat,
hogy érettségizett tanulókat is be kellene iskolázni mélyfúró tanulónak, módosítva a
képzési idõ, valamint a tantárgyi struktúra felépítését. A teljes tanügyi dokumentá-
ció kidolgozásával Németh Sándor gyakorlati oktató vezetõt bízták meg Várpalotán.

A képzés megvalósítása úgy történt, hogy a tanulók a két éves képzés nagyobb ré-
szét mélyfúró üzemeknél töltötték, ahol a termelõ munkában részt véve gyakorlati is-
mereteket sajátítottak el. A szakmában megkívánt elméleti tudnivalókat egyéni tanu-
lással szerezték meg, meghatározott idõközönként konzultációkon számolva be
egyéni tanulásuk eredményérõl. A tanév másik felében 2 x 3 hónapos szervezett
(bentlakásos) elméleti képzésen vettek részt. Itt az egyes elméleti tantárgyak azon
kérdéseivel ismerkedtek meg, amelyek az egyéni tanulás útján nehezebben sajátítha-
tóak el, elsajátításukra a rendszeres elõadásokon történõ oktatás volt alkalmasabb.
Ez idõszak alatt is rendszeres üzemlátogatásokkal egészítették ki ismereteiket.

Fontos feladat volt a beszámoltató (levelezõ) oktatásnál az a tény, hogy az üze-
meknél (a külsõ gyakorlat közbeni oktatási idõ alatt) a nevelés és oktatás célja a ter-
melõ munkához való viszony, a produktív részvétel a munkában.

A képzési idõ alatt az elmélet és gyakorlat kapcsolatának elve volt a legfonto-
sabb oktatási feladat.

Szakmunkásvizsgát tett volt tanulókról általában jó üzemi vélemény alakult ki.
Felkészültségükkel a vállalatok elégedettek voltak. A végzettek 60%-a szakvezetõ
mesteri beosztásban kezdett dolgozni.
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Összefoglalva az elsõ szakmunkásvizsga utáni tapasztalatokat az alábbiak álla-
píthatók meg:

– Elsõ idõszakban a vállalati óraadóknak még tanmenetük sem volt, (a közlen-
dõ tananyag mennyiségét pillanatnyi megítélésük szabta meg).

– A tanmûhely felszereltsége gyenge volt, (nehézségekbe ütközött a „tanmenet”
szerinti oktatás).

– Komoly fejlõdés következett be, amikor a Földtani Kutató és Fúró Vállalat
vette át a tanmûhelyt. (ZIF 650-es géppel, valamint ZIF 650-ed berendezéssel
bõvült a géppark.)

– II. éves tanulók csoportbontásos oktatása került bevezetésre (egy tanulócso-
port a torony alatt dolgozott, oktató irányításával, másik csoport OFKFV javí-
tó mûhelyében szakmunkások mellett dolgozott).

– Legfontosabb feladatként jelentkezett az I. évfolyam fémipari alapképzésének
biztosítása, melyhez már oktató gárda is rendelkezésre állt, alkalmazva Mol-
nár Emil: Gyakorlati oktatásra való felkészülés címû könyvében megfogalma-
zottakat.

– Sajnos a III. évfolyamos csoporthoz üzemi szakoktató (a magas tanuló létszám
14-16 fõ miatt) a fegyelmet csak részben tudta megtartani.

Tapasztalható volt, hogy a képzéssel megbízott iskola szakemberi, vezetõi levon-
ták a három kezdõ év után a következtetést, ami így szólt: „Reméljük oktató-neve-
lõ munkánk minõségének emelésével még eredményesebb lesz tanulóink oktatása.
Ennek érdekében továbbra is kellõ kritikával vizsgáljuk saját munkánkat és igyek-
szünk azt – az eredményesség vonatkozásában – a már kiforrottabb szakmák okta-
tásához hasonlóvá tenni.”

Az elképzelés megvalósítása az elkövetkezõ években hozta meg gyümölcsét.
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11.5.2. Mélyfúró szakközépiskola indítása

1960-as években világszerte széles körû munka indult meg az iskolarendszer
korszerûsítésére, a gazdasági-társadalmi fejlõdés egyre növekvõ igényeihez való iga-
zítása érdekében.

A hazai reformviták és munkálatok középpontjában a következõ kérdések állottak:
– kulturális demokrácia megvalósítása,
– tankötelezettség korhatárának meghosszabbítása,
– tanterem- és nevelõhiány leküzdése,
– egységes iskolarendszer megteremtése,
– a tartalom és módszerek korszerûsítése,
– elmélet és gyakorlat összhangjának megteremtése,
– az iskola és az élet szorosabb kapcsolatának megteremtése,
– az állami oktatás finanszírozása, esetleg ingyenessége.
Eddigi oktatási rendszerünk ugyan foglalkozott az „oktatás és a termelõ mun-

ka” összekapcsolásával, de jelenlegi iskolarendszer továbbfejlesztésre szorult, mivel
csak az alábbi iskolatípusok léteztek:

– szakmunkásképzõ iskolák (zsákutca jellegû képzéssel, nem volt biztosítva az
átjárhatóság)

– technikumok (megszûnõ iskolatípus lett)
– 5+1-es gimnáziumok (csak szakmai elõképzéssel)
– szakmunkásképzõ középiskolák (új típusú szakközépiskolák)
Az alapszakmai képzést középfokú általános és mûszaki képzéssel egyesítették,

ahol a szakmunkásképzéshez viszonyítva forradalmian új, de a szakképzés hagyomá-
nyaira épülõ, illetve felsõfokú tanulmányokra elõkészítõ iskolatípust hoztak létre.

Az iskola jellege, célja, szervezeti felépítése, már az 1957-58-as tanévben kísér-
leti jelleggel az ország egyes iskoláiban beindult. A meglévõ óratervek, tantervek
még nem határozták meg a szakközépiskolák mûködését, mert hiányzott még az
egységesen szabályzó végrehatási utasítás.

Az 1961. évi III. törvény szabályozta a továbbfejlesztett iskolatípus lényeges ele-
meit, illetve szervezés, végrehajtás folyamatát. Az 1961. évi III. törvény keretjelle-
gébõl adódóan javasolja: a szakképzés differenciált képzési-nevelési célját, felada-
tait, óratervi arányait, tantervi elveit. Ezen feladatokat, elõírásokat 1960-61-ben
dolgozták ki (a Mûvelõdési Minisztérium Szakoktatási Fõosztályának és a Munka-
ügyi Minisztérium irányításával) a szakközépiskolai oktatásra, mert az új iskolatípus
mûvelt, kvalifikált szakmunkásképzést akart létrehozni.

Ezért a hatékony nevelõ-oktató munka feltételeit az alábbiakban határozta meg:
– Pedagógiai feltételek: új óratervek, tantervek, irányító tanmenetek, tanköny-

vek, osztályozási rendszer, érettségi és szakmunkásvizsga tárgyainak meghatá-
rozása, valamint az iskolák mûködési szabályzata.

– Tárgyi, mûszaki feltételek: bázisüzem biztosítása, tanulóotthon, tanmûhely
(tanudvar), modern felszereltségû tantermek, új szemléltetõ eszközök, model-
lek, makettek biztosítása.

– Személyi feltételek: iparoktatási gyakorlattal rendelkezõ (felsõfokú végzettsé-
gû) közismereti és mûszaki tanárok alkalmazása, akik szilárd, áldozatkész
munka vállalására alkalmasak.
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Ezen feltételek biztosítása tudta csak megvalósítani a négy éves kísérleti iskola
elérendõ célkitûzéseit.

Mivel a technikusképzés megszûnt, és a vállaltoknak még mindig középszintû
vezetõkre volt szüksége, ezért szorgalmazták az egyes szakmáknál a szakközépisko-
lai tagozat indítását.

A várpalotai mélyfúró képzés

1963-ban a várpalotai 305. sz. Ipari Szakmunkásképzõ Intézet lett kijelölve a
mélyfúró szakmunkásképzés középiskolában való megvalósítására.

A Munkaügyi Minisztérium Szakoktatási Fõosztálya, a Földtani Fõigazgatóság, az
Országos Földtani Kutató és Fúró Vállalat, Vízkutató és a Bauxit Kutató kérésére az
iskola és az üzemek szakemberi állították össze a 4 éves tagozat dokumentációit.

A következõ feltételeket kellett meghatározni:
– Érettségivel záródó középfokú általános mûvelõdési anyag elsajátítása.
– Termelõ munkán alapuló szakmai képzés létrehozása, megszüntetve az elõzõ

iskolatípusban érvényesülõ egyoldalúságot.
– Tudományosság, fokozatosság, életkori sajátosságokhoz való alkalmazkodás

figyelembe vétele mellett a jártasságok, készségek kialakítása, szakmai elmé-
let és gyakorlat egységének biztosításával.

A Mélyfúró és Kútüzemeltetõ Szakközépiskolai tagozat 1864. szeptember 1-jé-
tõl Várpalotára került, felmenõ beiskolázási joggal az egész ország területérõl való
beiskolázással.

A beiskolázás nem ütközött nehézségekbe, mivel az ország egész területérõl volt
jelentkezõ. Ennek tudható be az a tény, hogy az elõzetesen jelentkezõ tanulók 4,3-
4,4 tizedes tanulmányi eredménnyel már csak nehézségek árán tudtak bejutni a
mélyfúró tagozatra. Az iskola vezetése, tantestülete örömmel állapította meg, hogy
az elõzetesen meghatározott célkitûzések könnyen megvalósíthatóak a beiskolázott
állománnyal.

Az iskola elképzelései alapján megmaradt a „munkaiskola” jelleg, amit bizonyít
a mélyfúró szakma óraterv is.
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A munkára nevelés nem volt nehéz feladat, mivel döntõ mértékben munkás és
földmûves származású tanulók nyertek beiskolázást.

A szakma jellegébõl adódóan a fogadó vállalatok (a nyári gyakorlatokat szerve-
zõ vállalatok) többször is kifejezésre jutatták, hogy középkádereket várnak (ekkor
már szünetelt a középfokú technikusképzés), és ez a tény a mélyfúró szakmában kö-
vetkezetesen érvényesült, hiszen a végzett tanulók néhány hónapi gyakorlat után,
különbözõ szinteken vezetõként vagy fúrómesterként dolgoztak.

De, amíg ideáig eljutottak, nagyon komoly pedagógiai munkának kellett végbe-
mennie.

A gyakorlati foglalkozások anyagába elsõsorban olyan produktív munkákat kel-
lett beállítani, amelyek az oktatási célkitûzéseknek megfelelnek. A szakmai és elmé-
leti anyag elrendezésében biztosítani kellett a helyes arányt és feladat volt, hogy az
elméleti anyag legalább egy héttel elõzze meg a gyakorlatot. Így a szakelméleti is-
meretek egy részének megismerése, elsajátítása könnyebb és biztosabb volt, mintha
saját maguk nem estek volna át a tapasztalás folyamatán. A feladat megvalósításá-
hoz tudatos begyakorlásra volt szükség, ami nem kis erõfeszítést követelt a mûsza-
ki gárdától. Sajnos a szakmunkás tagozaton dolgozó szakoktatóknál a gyakorlati ok-
tatásban folyó nevelõ-képzõ munka több éven keresztül sok problémát okozott.

Ezért a mélyfúró munkaközösség az oktatók részére tanmenetet készített, amely
minden napra beütemezte az oktatási napon való feladat megoldását. Sok kísérle-
tezés után jutott el a testület ahhoz a felismeréshez, hogy a szakmai elméleti és gya-
korlati oktatás, valamint a nevelési feladatok megoldása „szakoktató-tanárra” le-
gyen bízva.

Mivel egy iskola mûködési színvonalát a munkatársak egyéni és kollektív színvo-
nala határozta meg, szükséges volt a tanári és szakoktatói állomány szervezett to-
vábbképzésben való bekapcsolására. A technikusi állomány Mûszaki Szakoktatói
Fõiskolára került, más része a mûszaki tanári állománynak a Budapesti Mûszaki
Egyetem technikus tanári szakán vett részt oklevélszerzõ továbbképzésben.

Szakoktató-tanárok beállításával az akkor oly bátor megfogalmazású Makaren-
kói-elv került megvalósításra: „Nevelésen szûkebb értelemben az egyénre történõ
céltudatos, tervszerû és szervezett ráhatást értjük, amellyel meghatározott irányban
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formáljuk, fejlesztjük az egyént”. Így az iskola elkészítette azt a nevelési munkater-
vet, melybõl (iskola, otthon üzem) szakmai munkaközösségek elkészítették saját
terveiket, tanmeneteiket.
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Az elõzõekben bemutatott anyagok is bizonyítják, hogy az új módszerek és fel-
készülési módok keresése pedagógiai tartalommal töltötte fel a gyakorlati oktatás
foglalkozásinak levezetését. Mind színvonalasabb foglalkozások kerültek bevezetés-
re, mely biztosította az alapszakmai képzésre épülõ speciális képzés igényeit.

A továbbtanulást, mint célt kezdetben kevés tanuló tartotta elérendõnek, (eh-
hez az otthoni indíttatás is gyakran hiányzott), azonban a tantestületben alakult egy
olyan ütõképes gárda, amelynek hatására nem csak a szakirányú továbbtanulás vált
természetessé, hanem egy általános igény jelentkezett a felsõfokú végzettség meg-
szerzésére. Ebben igen nagy segítséget adott az iskola kollégiuma, hiszen a tanulók
jelentõs része itt lakott, és az itt dolgozó nevelõk személyes hozzáállása is pozitívan
hatott.

Az önálló „Radnóti” ifjúsági alapszervezet volt a kollégisták azon csoportja,
akik nemcsak a tanulást, hanem a szabadidõs tevékenységet is irányították. Így szer-
zett ez az alapszervezet a közösségi felnõtté válás tekintetében elévülhetetlen érde-
meket.

A hajdani Radnóti tagjai között találunk mérnököt, tanárt, egyetemi oktatót, jo-
gászt, akik elmondták, hogy a négy várpalotai év meghatározó volt életükben. Per-
sze a kintlakók, bejárók is ilyen munkát végeztek, akiket tudásuk, tehetségük az élet
fontos posztjaira emelt.

Amíg a szakközépiskolai tagozat mûködött, addig adott volt egy összehasonlítá-
si alap: mert tudott tény volt, hogy milyen magasságokba kell eljutni a szakmunkás
tagozaton is.

Szerephez jutott a napi összehasonlítás a felkészülésben, az óravezetésben, és a
szakközépiskolai sikerélmények nem egy pedagógusnak adtak lökést, újabb energi-
át a szakmunkásképzõ iskolai képzés nehézséginek leküzdésére. A kollégák munká-
ját elemezve az akkori iskolavezetés arra a megállapításra jutott, hogy nem minden-
ki alkalmas a szakközépiskolai tagozaton való munkára. Ez elõször feszültségekhez
vezetett, de késõbb a képesítés és a tudás elfogadása dominált.

1969-ben érettségiztek utoljára nappali szakközépiskolai tagozaton. Azóta már
tudják az illetékesek is, hogy felesleges és elsietett lépés volt ennek az iskolatípus-
nak a megszüntetése.

Az átlapozott érettségi jegyzõkönyvek sejtetni engedik, hogy a hajdani tanulók
életükkel bizonyították, hogy jó iskola volt Várpalotán, szép hagyományokkal, diák-
élettel, vidámsággal

103. SZ. MÉLYFÚRÓ SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS 
LÉTSZÁMADATAI:
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Képzési profilunk 1969-ben átkerült Nagykanizsára, a Zsigmondy Vilmos Kõ-
olajipari és Mélyfúróipari Szakközépiskolába. Indoklás: Párhuzamos képzés meg-
szüntetése.

Ennek ellenére középiskolai tagozat teljes tanügyi dokumentációját Németh
Sándor gyakorlati oktatásvezetõ készítette el.
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Mint már az elõzõ fejezetekben kifejtettük a MüM
és az OM javaslatára Várpalota is szakközépiskolai kép-
zési jogot kapott, de ezen idõszakban Nagykanizsán is
folyt mélyfúróipari technikus, illetve 1964. év utáni idõ-
szakban szakközépiskolai oktatás. Bázis vállalatok, mint
pl. Ásványkutató és Mélyfúró Vállalat Nagykanizsa, Kõ-
olajipari Tröszt Budapest, Nagylengyeli Kõolajtermelõ
Vállalat, Dunántúli Kõolajfúrási Üzem Nagykanizsa,
Vízkutató és Fúró Vállalat Budapest, Bauxitkutató Vál-
lalat Balatonalmádi, Országos Kõolaj és Gázipari Tröszt
Budapest, Dunántúli Kõolajipari Gépgyár Nagykanizsa
stb.

Ezért a nagykanizsai iskola vezetése az olajbányá-
szok oktatásában tartotta szükségesnek olajipari telephely kialakítását. Ennek meg-
valósítása 1968-ban a telephely kijelölésével, és tereprendezéssel kezdõdött. 1969-
ben állították fel az elsõ fúrótornyot, mellyel biztosították a szakmai oktatás alapja-
it. Mivel a szakközépiskolai képzés centrumaként Nagykanizsa szerepelt, így megol-
dandó feladatként jelentkezett a gyakorlótelep továbbfejlesztése, a berendezések
mûködõképes állapotba hozása, a szükséges kutak fúrása. A négy kút biztosította a
gyakorlati oktatás feltételeit. A tanulók számára elméleti oktatási tantermet, raktárt
és szociális helyiségeket alakítottak ki.

Sajnos az oktatási kormányzat nem tudta meghatározni a szakközépiskolai ok-
tatás igazi célját és feladatát, ezért a színvonal csökkenés jellemezte ezen idõszak
szakoktatási folyamatát. E folyamatot az 1975-ben bevezetett szakmunkás képzési
célú szakközépiskolai oktatás tetõzte be, ami szükségszerûen a színvonal csökkené-
séhez vezetett. A késõbbiekben az ipar igényit figyelembe véve a tan-telephelyen
három új mûhely és három tanterem építésre került sor. Az épületet 1990. júniusá-
ban vették birtokukba az iskola tanulói, illetve pedagógusai.

Már az 1980-as években jelentkezett az üzemek részérõl az az igény, hogy kö-
zépvezetõk kiképzése is szükséges az olajiparban, illetve a mélyfúróiparban. Ezen
igény kielégítésére 1989-90-es tanévben újra érettségiztek és tettek technikusi minõ-
sítõ vizsgát a hallgatók. Eltérés a régitõl abban volt, hogy öt év alatt lehetett meg-
szerezni a technikusi oklevelet.

A késõbbi években az ipari igények kielégítése céljából megkezdõdött a felnõt-
tek át- és továbbképzése tanfolyami rendszerrel.

Az ezredforduló idõszakában az iskolavezetés fõ feladataként jelentkezett a bá-
nyászati tevékenység folytatása. E cél érdekében és a követelmények emelkedése
miatt új gyakorlótelep fejlesztés látott napvilágot.

2003-2004-ben a gyakorlótelepen belsõ építészeti átalakítással korszerûsítették
az elméleti oktatás feltételeit. Pl.: szakmacsoportos tantermek kialakítása, számítás-
technikai háttér létrehozása, korszerû öltözõ, fürdõ létrehozása, a meglévõ épüle-
tek felújítása.

2004. szeptemberében bevezetésre került az energiatermelõ és -hasznosító or-
szágos képzésben is szereplõ szakképzés, melynek választható szakiránya: mélyfúró,
fluidumkitermelõ, gázipari és megújuló energia gazdálkodási technikus.
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Összefoglalva megállapítható, hogy a középfokú oktatás a mélyfúró szakmában
jó helyen van, él és virágzik.

Sajnos a szakmunkásképzés szünetel és csak vállalati képzési (átképzési) formá-
ban létezik.

Bázisvállalatok
1951-tõl Bulafai Kõolajtermelõ Vállalat Bázakerettye BKV) Lovászi

Kõolajtermelõ Vállalat Kútfej (LKV) Ásványkutató és Mélyfúró
Vállalt Nagykanizsa

1957-tõl Kõolajipari Tröszt Budapest
BKV LKV
Dunántúli Kõolajfúrási Üzem Nagykanizsa (DKÜ) 
Nagylengyeli Kõolajtermelõ Vállalat Gellénháza (NKV)

1960-tól Országos Kõolaj-és Gázipari Tröszt (OKGT) Budapest
BKV, LKV, DKÜ, NKV
Nagyalföldi Kõolaj- és Földgáztermelõ Vállalat Szolnok (NKFV)
Dunántúli Kõolajipari Gépgyár Nagykanizsa (DKG)
Földtani Kutató és Fúró Vállalat Várpalota (FKFV)
Vízkutató-és Fúró Vállalat Budapest (VIKUV)
Bauxitkutató Vállalat Balatonalmádi

1964-tõl Dunántúli Kõolaj-és Földgáztermelõ Vállalat Gellénháza (DKFV)
OKGT Dunántúli Kutató és Feltáró Üzem Nagykanizsa (DKFÜ) 
OKGT Nagyalföldi Kutató és Feltáró Üzem Szolnok (NKFÜ)
NKFV, DKG, FKFV, VIKW, Bauxitkutató

1978-tól Kõolaj-és Földgázbányászati Vállalat Nagykanizsa (KFV)
(a többi változatlan)

1991-tõl MOL Magyar Olaj-és Gázipari RT Budapest
ROTARY Fúrási Rt. Nagykanizsa
DKG EAST RT Nagykanizsa
Kunpetrol Kft. Kiskunhalas (2004-tõl Explant Kft. Kecskemét)
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11.6. Mélyfúró és kútüzemeltetõ szakma az egységes magyar szakmunkásképzésben

A szakmunkásképzés kérdéseit átfogóan utoljára az 1949. évi IV. sz. törvény
szabályozta. A képzés átfogó jogi szabályozását az 1961. évi III. törvény rendezte a
szükséges korszerûsítési igények figyelembe vételével. Az új törvény alapot adott a
tartalmi, pedagógiai és szervezeti fejlesztés számára. Egységesen szabályozta kép-
zést. A szakmunkásképzõ iskolát szervesen beillesztette a közoktatás rendszerébe,
a képzés oktatási jellegének kidomborításával új alapokra helyezte a tanulóképzést,
a képzés korszerûsítésének, fejlesztésének, szervezeti felépítésének figyelembe vé-
telével.

Az 1969. évi VI. számú törvény „Magyarországon folyó és szakmunkás-bizonyít-
ványt nyújtó mindennemû szakmunkásképzésre” vonatkozott. Az új jogszabályok
1970. január hó 1. napjával léptek hatályba. A megjelent jogszabályok sok vonatko-
zásban olyan alapvetõ változásokat is tartalmaztak, amelyek sokszor a képzéssel
kapcsolatos korábbi szemlélet megváltozását is igényelte.

Mint említettem, Várpalotáról a mélyfúró és kútüzemeltetõ szakma szakközép-
iskolai képzése Nagykanizsára került, így a képzést indító iskola csak szakmunkás-
képzéssel foglalkozott.

1968-ban bázis vállalatként bekapcsolódott az olajipar is, és ennek megfelelõen
szükséges lett volna továbbra is a szakközépiskolai tagozat, de helyette az „emelt-
szintû” szakmunkásképzés került bevezetésre.

A szakoktatás szakmai szintjét újra át kellett dolgozni a „B” tagozat elvárásinak
megfelelõen.

Realizálva a szakmai szint: (képzési idõ 3 év)
– Szakmai gyakorlat követelményei
a. Alapképzés (tanmûhely) gépész szakmák szintjén, készség fokáig (önálló te-

vékenység)
b. Önálló munka idõszaka (II. évfolyam, tanmûhely) gépek karbantartása, javí-

tása (önálló tevékenység)
c. Speciális képzés (üzemi fúróberendezéseken)
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Az eddigi képzés gyakorlati oktatása közepesen biztosított feltételek mellett zaj-
lott, mivel nagyon nehéz volt biztosítani a tantervi követelményeket.

A képzésben résztvevõ vállalatok kérésére és megbízása alapján a MüM által
megbízott iskolai és mellette dolgozó vállalati szakemberek a legapróbb részletig
felmérték a mélyfúró és kútüzemeltetõ szakma dologi tevékenységét és ennek alap-
ján tettek javaslatot egy új szakmai és gyakorlati követelményrendszerre. Ennek
eredményeként új átdolgozott Óra és tantervek készültek, de már kiegészítve a lé-
tesítendõ tanüzem tárgyi feltételeinek kimûvelésével, gépi és felszereltségi norma-
tívájával, eszközrendszerével.
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Ezekbõl az újonnan készített tanügyi dokumentációkból már világosan kitetszik,
hogy az ásványkutatás, szénhidrogén-kutatás, vízkutatás is szerves része a szakmai
oktatásnak és ennek megfelelõen kell kimûvelni az elméleti és gyakorlati oktatás
tárgyi feltételeit.

Az új képzés két részre tagolta az oktatási tevékenységet:
– általános, alapozó tanmûhelyi oktatás, valamint tanudvari tevékenység,
– vállalati munkacsoportok mellett egy éves speciális képzés.
E cél érdekében komoly tárgyalások indultak egy minden igényt kielégítõ tan-

üzem létrehozására. Sokáig az eredmény sem váratott magára.
A képzésben résztvevõk az alábbiak szerint járultak hozzá a tanüzem létesítésé-

hez:
Bauxit Kutató Vállalat 500.000 Ft
Vízkutató Vállalat 500.000 Ft
Földtani Kutató és Fúró Vállalat 1.200.000 Ft
Munkaügyi Minisztérium 1.200.000 Ft
Összesen: 3.400.000 Ft
A tanüzem tervezett költségvetésébõl (9.000.000 Ft) így még hiányzott 5,6 mil-

lió forint. Bese Vilmos, az akkori Olajipari Tröszt vezérigazgatója felajánlotta a hi-
ányzó összeget, azzal a feltétellel, hogy a szakmai képzés segítséget ad az olajbá-
nyász képzéshez.

Így született meg a 103. sz. Mélyfúró és kútüzemeltetõ komplex szakma, melyen
belül az

– 1-es leágazás mélyfúró és kútüzemeltetõ,
– 2-es leágazás olajbányász, szénhidrogén kitermelõ
A két leágazás az elsõ két tanévben közös tananyaggal indult, majd a harmadik

évfolyamban speciális képzés került bevezetésre. (1978-79 tanévtõl kezdõdõen a
103-2 szénhidrogén kitermelõ képzés átkerült a 612. sz. Ipari Szakmunkásképzõ In-
tézethez Orosházára.)

Az eredeti terveknek megfelelõen 1969. szeptember 1-jén az új tanüzem átadás-
ra került. A tanüzem az akkori követelményeknek megfelelõen biztosította az okta-
tás követelményeit, feltételeit.
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A tanüzemet Mekis György munkaügyi miniszter át. Az ünnepélyen állami és
pártszervek vezetõi, illetve delegált tagjai, bázisvállalataink igazgatói, fõmérnökei
vettek részt. Természetes, hogy a sorból nem maradhatott ki a 305. sz. Ipari Szak-
munkásképzõ Intézet vezetõsége, tantestülete és tanuló ifjúsága sem.

A korszerû tanüzem olyan tanudvarral rendelkezett, ahol az alapszakmai kép-
zés (a II. évfolyam oktatása), a gyakorlatban is megtalálható gépeken történt, 11 db
tanfúró berendezés üzemeltetésével.

Felvetõdött az elmúlt évtizedek során, hogy az iskola konzervatív, elmarad a
mától, elavult dolgokat tanít, fél az újtól stb. Ilyen vádak érték azt a testületet, amely
mindent megtett annak érdekében, hogy a mélyfúró szakma oktatását maximálisan
felvirágoztassa. Olyan tevékenységet kezdett ez a team 1969-ben, amely ma is köve-
tendõ példaként áll a jelenlegi fiatal testület elõtt, melyet követni lehet és kell!
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Az iskola a fejlesztés érdekében a legszorosabb kapcsolatot építette ki bázisvál-
lalataival.

Ezek voltak: Bauxit Kutató Vállalat, Balatonalmádi,
Országos Földtani Kutató és Fúró Vállalat, Várpalota,
Dunántúli Kõolajkutató és Kitermelõ Vállalat, Gelénháza,

OKGT vállalatai: Nagyalföldi Kõolajkutató és Kitermelõ Vállalat, Szolnok,
Vízkutató Vállalat, Cegléd.

A felsorolt bázisvállalatok naprakész kapcsolatot igényeltek és rendszeresen
küldték termékismertetõiket, újságjaikat, szakembereiket. Együttmûködési szerzõ-
dések alapján, minden új technikai eljárás az iskola szakembereinek rendelkezésé-
re állt.

Így nem volt nehéz feladat az ismeretek begyûjtése, de ez üzemlátogatások al-
kalmával is elérhetõ cél volt.

Az évek múlásával a vállalati kapcsolatok elmélyülésével, vállalatok székhelyein
lebonyolított szakmunkás-vizsgáztatások alkalmával is értékes információkhoz ju-
tott a képzésben résztvevõ szakoktató, szaktanár. Ennek tudható be, hogy akár gép-
tani vagy munkavédelmi újdonságok jutottak el a tantestülethez, azok már egy-két
éven belül tankönyvként is forgalomba kerültek, emelve a szakma oktatásának szín-
vonalát.

Közismert tény volt, hogy a szakoktatás tár-
gyi eszközrendszerének és az ehhez biztosítan-
dó pedagógiai módszertani munkának összefo-
gója a MüM által létrehozott Módszertani Inté-
zet, majd annak utódszervezete, a Szakoktatási
Pedagógiai Intézet volt évtizedeken keresztül.

Feladata volt: az iskolák oktató-nevelõ
munka aktuális problémáinak vizsgálata és
megoldásuk segítése.

A feladatok középpontjába került az elem-
zõ, kísérletezõ munka tervszerû segítése, tan-
könyv készítési feladatok segítése. A szakokta-
tási reform végrehajtásakor az intézet erõfeszí-
téseket tett annak érdekében, hogy a módszer-
tani és oktatástechnikai eszközök rendelkezés-
re álljanak minden iskola részére.

Ez alapján jött létre Várpalotán is egy olyan
team, mely a korszerû oktatáshoz szükséges
alapeszközöket (audiovizuális eszközök, mo-
dellek, makettek, kezelõ berendezések, egyéb
információhordozó anyagok, stb.) elkészítette,
folyamatosan alkalmazta.

Így az elméleti oktatás területén is igen dinamikus fejlõdés indult meg. Önálló
tantermet és szertárt kapott a szakmai oktatás (felszerelve mindazon információt
átadó eszközökkel, mely a szakoktatás céljait volt hivatva megvalósítani).

232

TA-13 tip. torony felállítása
tanudvari feladat



További tervként szerepelt a szakelméleti oktatás teljes személtetõ és eszköz-
rendszerének kimûvelése. Ez a folyamat is megvalósult, és csak egy berendezés hi-
ányzott, az pedig a kitörésgátló szimulátor volt.

A mostoha körülmények közötti indulástól óriási fejlesztési munkát végzett az
eszközkészítõ, fejlesztõ csoport is Szekeres Szaniszló szakoktató irányításával. Az
eszközrendszer kimûvelése, tervezése Kóta Kálmán nevéhez fûzõdik. Mindkét sze-
mély újítási kiállításokon mutatta be eszközeit, több oklevéllel jutalmazták munká-
ikat.

Fõ célként jelentkezett a korszerû taneszközökkel való oktatás megvalósítása,
tanulók érdekeltté tétele az ismeretanyag elsajátítás folyamatában. A tanulók nagy
örömmel vettek részt az olyan jellegû tevékenységekben, melyek a tanítási órákat
tették színesebbé, mert korszerû taneszközökkel folyt az elméleti oktatás. A tanesz-
közök összeállításánál és szerkesztésekor motiváló tényezõként szerepelt az a tény,
hogy kapcsolódott a szakelmélet tankönyvéhez és így a szemléltetés tökéletes har-
móniát biztosított a tananyag elsajátításához.

A tanulók az oktatási eszközök sokaságából választották ki tanóráikon azt a gé-
pet, technológiát, ami a „legszebb, legjobb” és így a tantárgyhoz, szakámhoz való
hozzáállásuk is pozitív irányba módosult. A korszerû taneszközök alkalmazása, a
szemléltetés megtervezése elõsegítette a tanulók aktivizálását, így megkönnyítette
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az új ismeretek befogadását, feldolgozását, megerõsítését, bevésését az ismétlés
tervszerû alkalmazásával.

Amit a mélyfúró szakmai oktatással megbízott oktatógárda ösztönösen kezdett
mûvelni (szemléltetõ táblák, táblázatok, rajzok, diafilmek, mozgóképek, modellek,
applikációs eszközök, stb.) nem egyszerûen a technikai eszközök beiktatását jelentet-
te a tanítási folyamatba, hanem a tudományosan megalapozott tanítás átfogó mód-
szereként, mint pedagógiai technológia került bevezetésre. Ennek folyamatában ala-
kult meg az iskola oktatás-technológiai kabinetje, önálló mérnöktanár irányításával.
Így egy célszerûen tervezett folyamat kezdõdött el, mely megújította és a gyakorlati
pedagógiával kapcsolta össze a szaktudományt és az oktatás, nevelés folyamát.

Kiemelten kell szólni a III. évfolyam gyakorlati oktatásának fejlesztésérõl, mely
elõsegítette a tanulók üzemi szinten lévõ termelõ tevékenységét. Míg eddig az elmé-
leti és gyakorlati tevékenység I-II. évfolyamon szervezett iskolai és tanmûhelyi (tan-
üzemi) tevékenység volt, addig a III. évfolyam tanulói a beiskolázó bázisvállalatok
egyes munkahelyein kaptak gyakorlati oktatást, de az utazások miatt a szervezett
képzés nehézségekbe ütközött. Ezért javaslatként került az illetékes fõhatóság elé
az a kérdés, hogy adott szakmában (pl. mélyfúró) a beszámoltató oktatás helyett
turnusos szakelméleti oktatás kerüljön bevezetésre. Így a tanulók a tanév elsõ tíz he-
tében szakmai gyakorlaton vesznek részt, heti 42 órában, míg az ezt követõ 17 szor-
galmi héten elméleti oktatás folyik 36 órában. Végül 6 héten keresztül ismét szak-
mai gyakorlaton vesznek részt a tanulók. Ezen elképzelés tanügyi dokumentációjá-
nak (óraterv, tananyagterv, szakmai szint megállapítása, szakmunkásvizsga lebonyo-
lítása, stb.) kimûvelést a várpalotai szakmunkásképzõ iskola mélyfúrós munkakö-
zösségére bízták és Németh Sándor, valamint dr. Mihály Lajos készítette el kikérve
a beiskolázó vállalatok véleményét is. (A bevezetésre kerülõ anyagot Krisztián Bé-
la és Paulics Gyula bírálta, illetve lektorálta.)

Az óratervben meghatározott szakmai tantárgyak közül az anyag és gyártásis-
meret, szakmaismeret, munkavédelem géptani ismeretek, geológia tantárgyak rész-
letes órabeosztása és tématerve készült el.
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Ezen munka elvégzése és a szakoktatási követelményrendszerbe való beállítása
könnyebbé tette tanárnak, tanulónak a felkészülés folyamatát, szakmunkásvizsgára
való ismeretanyag rendszerezését. Így kialakult egy olyan szakoktatói csoport, akik
a brigádok mellett dolgozó tanulókat ellenõrizték, szaktanácsot adva a szakmai
készségfejlesztés folyamatához, valamint a munkafolyamatok jártasság fokára való
eljutás biztosításához.

A turnusos rendszerû képzés bevezetése úgy gondoljuk elérte célját és biztosí-
totta a gyakorlati oktatás szervezettségének, a szakmai felkészülésnek a követelmé-
nyeit.

Az évek múlásával, új technológiák bevezetésével, új célként jelentkezett egy
kõzetfúró laboratórium létrehozása. Ezen labor munkájában való tevékenység lehe-
tõséget biztosított a testközeli szemléltetés bemutatására a fúrhatóság, a kõzetfúró
szerszám használhatóság, a talpterhelés stb. megértése vonatkozásában. Tehát az is-
kola további terveként jelentkezett egy olyan iszaplabor létrehozása, felszerelése,
amely biztosította a szükséges gyakorlatok elvégzését a fenti témákban.

Az eddig elmondottakból azt hiszem világosan kitûnt, hogy a várpalotai iskola
vezetõi, pedagógusai minden erõvel arra törekedtek, hogy ami a tantervben rögzí-
tett téma az üzemi szinten csak jól képzett, jól nevelt, jó munkaerkölcsû szakembe-
rek kibocsátásával biztosítható.

Az iskola az elmúl évtizedek alatt bázisvállalataival összenõtt, ezernyi szállal
kapcsolódott az üzemi feltételekhez, technológiákhoz, amit a bázisvállalatok el is is-
mertek különbözõ kitûntetésekkel is. A várpalotai mélyfúró-kútüzemeltetõ szakma
nagyon sok gépet, berendezést kapott, amit a tanmûhely tanudvarán üzemeltettek.

Ezek voltak:
– FA négylábas fúróberendezés,
– MY-40 Claerius fúróberendezés,
– AUB geofizikai robb.lyukfúró,
– G 100 kisrotari fúrógép,
– ZIF 300 magfúró,
– URB 2A 150 m kapacitású fúró,
– AVB (100 m) fúró
– U 50-es rotary berendezés,
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– T 50-es lyukbefejezõ berendezés (2000 m),
– T 13 torony,
– KA 58, Ta 13 középmélységû rotary fúrótorony, + erõgép és gépház.

Szólni kell arról a tevékenységrõl is, amit az elméleti oktatásban résztvevõ tech-
nikus és mérnök-tanárok végezetek. Kiemelkedõ tevékenység volt részükrõl az a
munka, amit a tankönyvírás területén végzetek. 1968-tól kezdõdõen beszélhetünk
arról a tevékenységrõl, hogy az iskola írásos publikációs tevékenysége kiemelten
szerepelt a szakma célfeladatainak megvalósításában. A szakmai képzés tartalmá-
nak korszerûsítését bízta az iskolára a Szakoktatási Pedagógiai Intézet, mely az új
óratervek, tantervek, szakmai szintek, tankönyvek elkészítésével olyan személyeket
választott, akik sokéves üzemi és pedagógiai tapasztalattal rendelkezõ személyek
voltak.

A szakmához kapcsolódó széleskörû tudományos-technikai információk gyûj-
tése mellett (gépekrõl, berendezésekrõl, szakmunkások munkafeladatainak tartal-
mi módosításának feladati, stb.), kutatási eredmények beiktatásával kellett új tan-
könyveket megírni, illetve új szakmai szintet kimûvelni és a vállalati igényekhez
igazítani.

A képzési követelmények, régi tankönyvek és az új elméleti és gyakorlati okta-
tási koncepciók maximális figyelembe vételével készültek el azok a tankönyvek, me-
lyek bemutatták a modern szakmai ismereteket a meglévõ kutatási eredmények fel-
használásával, és így a tartalom és a tanítási folyamat olyan kiegészítõ szakirodalmat
kapott, mely tanárnak és diáknak tanulási sikert adott.

Tehát: A korszerûen feltárt tartalom hatékony oktatása igényelte a modern ok-
tatástechnikai eszközök, tankönyvek felhasználását, alkalmazását a tanulás és az ok-
tatás tartalmi folyamatában.

E tevékenység bizonyítéka az alábbi tankönyvek létrejötte:
– Kemény Géza: Mélyfúró és szénhidrogén kitermelõ anyag- és gyártásismeret

I-II. kötet
– Kemény Géza: Mélyfúró és kútüzemeltetõ munkavédelem I-II. kötet (lektor)
– Kóta Kálmán: Mélyfúró és kútüzemeltetõ szakmai ismeret I. és III. kötet
– Németh Sándor: Mélyfúró és kútüzemeltetõ szakmai ismeret II. kötet
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– Németh Sándor: Mélyfúró és kútüzemeltetõ géptani ismeretek
– Németh Sándor: Olaj- és földgázbányász géptani ismeretek Szaktantárgyi

módszertani útmutató
– Németh Sándor: Mélyfúró és kútüzemeltetõ géptani ismeretek oktatásához
– Németh Sándor: 103. Mélyfúró és kútüzemeltetõ alapszakma egységes eszkö-

zeinek jegyzéke
– Németh Sándor: Mélyfúró géptani ismeretek (szakközépiskolai tankönyv)
– Németh Sándor: Olaj- és földgázbányász géptani ismeretek
– Németh Sándor: Mélyfúró és kútüzemeltetõ géptan II.
– Németh Sándor: Propán-butángáz cseretelep-vezetõk, -kezelõk, közúti szállí-

tók kézikönyve
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11.7 Felnõttoktatás

A mélyfúró szakma kialakulási és mûködési történetének tárgyalásakor már em-
lítettem, hogy a szakmai oktatás a vállalati tanfolyami oktatásokból (szakképzésbõl)
alakult ki. Az 1950-es évektõl kezdõdõen hazánkban is komoly fejlõdésnek indult a
kõolaj kitermelés, valamint a szénhidrogén elõfordulások kutatása.

Ezért a mélyfúrással, olaj és földgáz bányászattal foglalkozó vállalatok (a mun-
kaerõ-hiány leküzdése céljából) rákényszerültek arra, hogy képzetlen felnõtt dolgo-
zóit tanfolyami oktatás -szervezésével kiképezze és biztosítsa a megfelelõ szakem-
ber-utánpótlást. Sajnos érezhetõ volt az tény, hogy a munkapadokra nagyon kevés
szakember állt rendelkezésre, míg Nagykanizsa csak középszintû vezetõket képzett.
Tehát szükségessé vált a szakmunkásképzés esti tagozati feltételeinek újra gondolá-
sa. Hibaként jelentkezett, hogy nem állt rendelkezésre egységes tananyag illetve te-
matika. Ezért esti tanfolyamokkal igyekeztek megoldani az alapképzettséghez szük-
séges ismeretanyag átadását. Sajnos ez nem minden estben volt sikeres vállalkozás,
mivel sok esetben a jelöltek nem rendelkeztek az általános iskola nyolc osztályos
végzettségével sem.

Sem a nappali, sem a tanfolyami képzés során végzettekkel sem lehetett a mun-
kaerõ-igényt teljesíteni.

Tudott tény volt az is, hogy egyik képzési forma sem olcsó tevékenység, mégis a
kutatással, termeléssel foglalkozó vállalatoknak vállalni kellett a tanfolyami képzést
minden hátrányával együtt.

Sajnos az iparágban a tanulási kedv is csökkenõ tendenciát mutatott, a vállalati
felmérések alapján. A tanulási kedv csökkenésének okaira vonatkozóan sokféle vé-
lemény hangzott el. Ezek közül néhány:

– a tanulók képzése drága,
– nem maradnak meg a tanulók a szakmában,
– nem alakulnak ki dinasztiák,
– megterhelõ fizikai munka után nehéz rávenni a dolgozót a tanulásra,
– vállalatoknak sokba kerül az oktatás, megtérül-e a befektetés?
– nappali és esti oktatás között különbség van tudás területén a nappali képzés

javára,
– a dolgozók között felmerül a kérdés: az iskola elvégzése után magasabb lesz-

e a bérük?
A fentiek alapján bázisvállalatok tanulmányozták a szakképzés csökkenésének

folyamatát, és arra a következtetésre jutottak, hogy meg kell állítani az oktatásban
résztvevõk számának csökkenését.

Az oktatás színvonalát pedig emelni kell. Elõírásként szerepelt, hogy vállalati
tanfolyamokra 1975 utáni években csak két év munkapadon töltött szakmai gyakor-
lattal rendelkezõ munkavállalót lehetett beiskolázni.

Mivel az érvényes jogszabályok lehetõséget adtak a bentlakásos, egésznapos
tanfolyam szervezésére a kõolaj és földgáz bányászattal, vízkutatással stb. foglalko-
zó vállalatok igényelték e képzési formát, melyet országos beiskolázással a várpalo-
tai iskolát bízták meg. A tanfolyamra jelentkezõ dolgozó megkapta, átlagbérét, in-
gyenes szállását és étkezését.
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A várpalotai iskola külön óra- és tantervet készített a szén, víz, olaj, bauxit, urán,
érc profilú képzésnek. Az iskola mûszaki állománya, a vállalati igényeknek megfe-
lelõen egy három hónapra szóló törzsanyagot állított össze, mely a szakmára illetve
a szakmunkásvizsgára készített fel.

A szakmunkásképzõ iskola adta a kollégiumi elhelyezést, a tantermeket, az elõ-
adókat és az iskola mellett mûködõ Állami Szakmunkásvizsga Bizottságot. Elnökét
az Országos Bányamûszaki Felügyelõség biztosította.

Az elõzõekben már szóltam az egyéni érde-
keltségrõl is. Mégpedig a bérek alakulása ho-
gyan befolyásolja a képzésben való részvételt?
Az ágazati képzésben résztvevõk fizetés- illetve
órabéremelésben részesültek. Ez a lehetõség
növelte a képzésben résztvevõ dolgozók kedvét,
így a Nagyalföldi Kõolajkutató Vállalatnál is be-
indították e képzési formát, mely a várpalotai is-
kola felügyeletével (országosan kijelölt helyen)
mûködött. A létszámcsökkenésnek nem az volt
az oka, hogy csökkent az érdeklõdés, hanem az,
hogy a szakma zilálódott szét, vagy szûnt meg.

A bemutatott helyzet alapján megállapítha-
tó az a tény, hogy amíg léteztek az országosan
mûködõ bázisvállalatok, addig a képzés is szol-
gálta a szakmát.

A vállalati szakemberek oktatásba való elhe-
lyezése, rendelkezésre bocsátása külön elisme-
rést érdemel, különösen a szakmunkás-vizsgáz-
tatások területén.

Itt említeném meg Simon Norbert, Õsz Ár-
pád olajmérnökök segítségét, akik évtizedeken

át segítették, aktív részvételükkel emelték a szakmunkásvizsga-bizottság munkáját,
mint elnök, elnökhelyettes.

Végül: a felnõttoktatás a volt vállalati segítséggel együtt olyan lehetõséget jelen-
tett, ami szakmailag és erkölcsileg is magasabb kategóriát biztosított a végzett dol-
gozó és szaktanár részére.
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12. A BDSZ ÉS A BÁNYÁSZATI SZAKKÉPZÉS

A szakszervezetek mindig a munkásjogokért, a szabad mûvelõdés, a szakképesí-
tés és az ennek megfelelõ bérezés, a szociális ellátások emberhez méltó biztosításá-
ért folytattak küzdelmet. A politikai és gazdasági eszközökkel végzett munka új sza-
kaszát jelentette, amikor a szakszervezetek az állami tulajdonú gazdaságban is érvé-
nyesíteni igyekeztek korábbi tevékenységük folytatásaként a bányamunkások jogai-
ért, szociális ellátása javításáért, bérezéséért folytatott küzdelmes harcukat. A
BDSZ kitüntetett helyen kezelte a munkások képzését, továbbképzését. Olvasókö-
rei, könyvtárai minden bányavidéken megtalálhatóak voltak. A bányatulajdonosok
elsõsorban a munkások letelepítésével, a kolonizációval és a szociális ellátás folya-
matosan bõvülõ, de mindig korlátozott juttatásaival vettek részt a bányavidékek
munkássága életében.

A szakszervezetek, így a Bányászszakszervezet az 1945-
ös államosítás után a termelés feltételei megteremtésére,
szakmai nevelés, a szociális gondoskodás állami megszerve-
zésének élére álltak. A BDSZ-nek közvetlenül és közvetve
nagy szerepe volt a bányák biztonsági helyzetének javításá-
ra teendõ intézkedések megszületésében, a bányászifjúság
társadalmi és gazdasági helyzetének alakításában. A szak-
szervezet nagymértékben mûködött közre a bányavidéke-
ken szervezett ifjúsági vájárképzés megteremtésében. 

A szakszervezeteket sokan a párt együttmûködõ szer-
veként tekintették, ami számos esetben tény, hisz a kötele-
zõ tervezési gyakorlatra és a tervek megvalósítására tett in-

tézkedések, gazdasági elõkészítés után, kezdetben zömmel a párttól indultak el. A
tervgazdaságban meghatározott feltételeknek megfelelõen azonban a  BDSZ min-
dig törekedett sajátos céljai közvetlen vagy közvetett megvalósítására, amiben sike-
resen járt el. A Bányászszakszervezet szakmai feltételei és érvei fokozatosan érvé-
nyesülhettek, ami a gazdaságot és bányászatot érintõ határozatok korrekcióiban fo-
lyamatosan követhetõ. A BDSZ a politikai együttmûködésen túl érdekvédelmi, gaz-
dasági és társadalmi mozgósító tényezõként sajátosan önálló, szakmai társadalmi
szerepet vállalt. Kritikusan foglalt állást a nyugdíjak, a bérezés, a nõi foglalkoztatás
bányabeli lehetõségérõl. A BDSZ szervezetei önállósága, a
szocialista brigádok mozgalmának és kezdeményezéseinek
folyamatos önálló irányba terelése fokozatosan erõsítette
azt a demokratizmust, amely a helyi viszonyoknak megfele-
lõ feltételeket megteremthette. Ezt az ifjúsági mozgalom-
ban is igyekezett érvényesíteni. Állandó volt a kultúra és a
sport, az oktatási intézmények támogatása. Ennek köszön-
hetõen az oktatás különbözõ formái, az egészségügyi kuta-
tások és ellátások éppúgy szakszervezeti és vállalati felada-
tok és támogatottak voltak, mint a munkaversenyek, az
üdültetés vagy az ifjúsági szervezetek patronálása, a sport-
és kulturális csoportok felszerelése, támogatása. A vájárta-
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nuló iskolák mindegyikében mûködött a Bányászszakszervezet, természetes, hogy
alapszervezeteit folyamatosan támogatta. Különbözõ együttmûködési szerzõdések-
kel ezt a kapcsolatot állandóan fenntartották. A csak vájárképzést folytató intéze-
tekben száz százalékos volt a bányász-szakszervezeti tagság. Ebben csak akkor tör-
tént változás, amikor az iskolák képzési struktúrája megváltozott. Ahol és ameddig
a vájárképzés megmaradt, ott a szakszervezeti tagság a BDSZ-nél folytatta aktív te-
vékenységét.

A Bányászszakszervezetek az ipari tanuló iskolákban mindazon szakszervezeti
értéket és jogosítványt képviselték, amit az üzemekben is gyakoroltak. A szervezeti
élet személyiségformáló hatása, a szakszervezeti brigádmozgalomba kapcsolódás kü-
lönbözõ formái jelentõsen befolyásolták a munkához való felelõs és teljesítményre
törekvõ magatartást, a közös kulturálódás igényét és annak igénybevételét. A bá-
nyászszakszervezet olyan egyéniségeket nevelt ki, akik az irodalom vagy a mûvésze-
tek, a sport különbözõ ágaiban máig országosan is sikeres emberek. Vájártanuló ko-
rában ismerkedett meg az irodalommal Ladányi András író, aki kezdõ irodalmi tájé-
kozódásától kezdve, mint átélõje a bányászat felemelkedõ és elmúló korszakának, a
kor hiteles tanújaként irt több, forrásértékû munkát a bányászatról, a vájárképzésrõl.

A BDSZ a vájárképzés folyamatos csökkenése mellett, a bányászközösség erõ-
sítése érdekében országosan tudatosan és felelõsen tartotta fenn lehetõségei mérté-
kében sokoldalú támogatását. Negyvennégy év alatt például a BDSZ a mecseki bá-
nyavidéken az állami tulajdon idõszakában vállalati szervezeti formák, különbözõ
települések és a nyugdíjasok körében 48 ezer alkalommal nyújtott anyagi és szerve-
zeti támogatást egyéni támogatáshoz, rendezvényekhez, ünnepi vagy egyéb alkal-
makhoz. Mûvelõdési házak, könyvtárak, zenekarok, klubok fenntartásában vett
részt, mûvészeti táborokat, rekreációs és egészségügyi intézményeket mûködtetett
illetve támogatott és részben ma is támogat saját és vállalati erõbõl, élve a különbö-
zõ pályázati lehetõségekkel.

A bányaipari tanulók számára a BDSZ 1953-tól majd 1962-tõl szervezett verse-
nyeket. Az Oroszlányban 1984-tõl majd különbözõ helyeken 1994-ig folytatott Bá-
nyász Ifjúsági és Sporttalálkozók alkalmat nyújtottak a bányászfiatalok tudása ös-
szevetésére. Az oroszlányi elsõ versenyt Stein Vendel indította, az utolsó versenyt
1994-ben Reidl Róbert fejezte be szintén Oroszlányban. A rendezvények szervezõ-
je és egyik éltetõje Rabi Ferenc, a BDSZ akkori alelnöke, jelenlegi elnöke volt. Eze-
ken a versenyeken a labdarúgás, a fiú-leány kézilabda, röplabda és majd minden
sportágban mérhették össze erejüket az ország különbözõ helyeirõl érkezettek. A
Bányász Ifjúsági és Sporttalálkozón Ajkacsingervölgy, Komló, Tata, Oroszlány,
Selyp és Várpalota bányaipari tanulói rendszeresen részt vettek.
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13. A BÁNYÁSZATI ADATSZOLGÁLTATÁS
ÉS AZ OKTATÁS, KÉPZÉS ADATAI

A bányászati adatszolgáltatás a kora középkortól a részletes üzemi elszámolási
gyakorlatból vált rendszerré. A bányákat irányitó kamara-grófságok a belsõ üzemi
nyilvántartásokból fejlesztették ki a XVII. századtól rendszeres statisztikai adat-
gyûjtéseiket. Szerepe volt ebben az Agricola által összeállított meghatározó munká-
nak, a Re metallica-nak is, amely az akkori ismert bányászat valamennyi munkáját,
közte az adatkezelést is bemutatta. Már ekkor formálódott az a statisztikai rend-
szer, amely egyaránt szolgálta a bányahelyek, bányák üzemvezetését és a bányásza-
tot irányító, felügyelõ kincstári és más hatóságok munkáját. Mária Terézia 1770-ben
rendelte el az un. „történeti értesítések” évenkénti összeállítását. Ezek eleinte csak
a kincstári üzemekre és a magánbányák azon termelvényeire vonatkoztak, amelyek
kincstári, állami kényszerbeváltás alá estek. A statisztikai jelentések 1779-tõl a nem
nemes ércekre, 1801-tõl a szénre valamint a vas- és acélgyártmányokra is kiterjed-
tek. A fõbányahivatalok 1828-tól kötelesek voltak az üzemi munkások számáról, a
hivatalnokokról és más szakszemélyzetrõl, a balesetekrõl és azok okairól évente
táblázatos beszámolót készíteni. A bányászati statisztikákat a kincstári bányaigazga-
tóságok, a kamarai hivatalok, késõbb a bányakapitányságok kérték be és rendsze-
rezték.

A XIX. század közepétõl a bányatörvény a kor igényeit szem elõtt tartva új mó-
don, egységesen szabályozta az adatszolgáltatás szervezeti rendjét, elõírva az adat-
szolgáltatások tartalmát is. Amikor 1867-ben Magyarországon is létrehozták a sta-
tisztikai adatgyûjtés és adatközlés országos irányító intézményét, a Hivatalos Sta-
tisztikai Szolgálatot, annak elsõ vezetõje, Keleti Károly úgy határozott, hogy a bá-
nyakapitánysági statisztikai jelentéseket átveszi. Azokat az országos statisztikai ös-
szeállításoknál figyelembe veszi, felhasználja és saját kiadványaiban nyilvánosságra,
hozza. Az akkor indított adatgyûjtõ munka kapcsán Hunfalvy János méltán írhatta
le a következõket: „Különben meg kell vallanunk, hogy általában véve a bányászat-
ról részletesebb és biztosabb adataink vannak, mint a termelés más ágáról”. Az
adatáramlás és feldolgozás módja 1854 és 1920 között lényegében változatlanul tör-
tént. A bányászati statisztikai adatokat az 1870-es évek második felétõl a magyar
statisztikai évkönyvek bánya- és kohóipari fejezetei tartalmazták, az adatközlést a
nagyfokú állandóság jellemezte. A századfordulón (1910) egy-egy bányamû a mel-
lékelt kimutatásokat vezette (táblázat). Külön kimutatások készültek a munkások,
alkalmazottak létszámairól.

A Központi Statisztikai Hivatal az elsõ világháború után újjászervezte munká-
ját. A bányászati és kohászati adatgyûjtés a központi adatgyûjtés körébe került. A
bánya- és kohóüzemek 1921 és 1923 között kettõs adatszolgáltatást teljesítettek.
Adataikat a bányakapitányságoknak és a Központi Statisztikai Hivatalnak is meg-
küldték. A kettõs adatszolgáltatás 1924-ben szûnt meg. A havi szénbányászati sta-
tisztikát 1917 és 1924-ig az Országos Szénbizottság készítette. 1924 és 1929 között
ezek a statisztikák a Kereskedelemügyi Minisztériumban készültek. 1930-tól a sta-
tisztika a KSH-hoz került. 1933-ban a bányászat statisztikai adatáramlását ismét új-

259



jászervezték. Egyik jellemzõje, hogy a bánya- és kohóüzemi statisztikát szétválasz-
tották. A bányászat területén megváltozott az un. „számbavételi egység”. Ettõl az
idõtõl kezdve minden területileg különálló és önmagában elhatárolt bányamûrõl, ha
azok egyébként közös bányaigazgatósághoz is tartoztak, külön-külön kérdõívet kel-
lett az adatszolgáltatóknak kitölteni. Hasonlóan történt ez a bányaiskolákkal és a
bányászati képzésekkel kapcsolatban is. Az Iparügyi Minisztérium 1949. évi átszer-
vezése után az iparstatisztika új rendszerét 1950 elején dolgozták ki.

A különbözõ bányaszabályzatok a foglalkoztatottak nyilvántartását mindig meg-
követelték, de a részadatok birtokában is nehéz megállapítani, hogy pontosan há-
nyan dolgoztak a különbözõ bányákban, bányavidékeken. A bányászok betelepülé-
se, vándorlása következtében a létszámot nehéz volt megállapítani. Pontosabb or-
szágos adatközlésekre és összehasonlításra csak a bányatörvény elõírásai nyomán
került sor. A bányamunkások számának nyilvántartásában is folyamatosan változta-
tások történtek. Kezdetben az egységesítõ „földalatti munkás” volt általánosan
használt. Késõbb a szakmai tevékenységek és a munkamegosztásban elfoglalt he-
lyük alapján került sor az egyes bányászcsoportok (külszíni, földalatti, termelésben
vagy másutt foglalkoztatottak, gyakornokok) nyilvántartására. A bányászati iskoláz-
tatásban részvevõk közül elsõként az expektánsokat majd a selmecbányai bánya-
tisztképzõ tanulóit tartották számon. A különbözõ iskolatípusok alapításuk és mû-
ködésük alapján szerepeltek a kimutatásokban. Errõl a következetes üzemi és bá-
nyavállalati statisztikák alapján, több helyen is lehetett tájékozódni. 1949 után az is-
kolarendszer általános és szakmunkás-statisztikái között szerepeltek a bányászati és
a vájárképzés adatai.

A Statisztikai Hivatal közleményei mellett a különbözõ más, bányászattal és ko-
hászattal foglalkozó kiadványok is tartalmaztak adatokat. Forrásként kezelhetjük az
Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület lapját, a Bányászati és Kohá-
szati Lapokat, ahol rendszeresen közöltek képzéssel kapcsolatos adatokat. Haszno-
san õrzött meg adatokat a Bányamunkás lap is. Az egyes bányavidékek közigazga-
tási hatóságai számos nyilvántartást vezettek az ott folyó oktatásról. A tanügyigaz-
gatás a közoktatási vonatkozásokat, a bányakapitányságok a szakmai oktatási ada-
tokat tartották számon. A bányavállalatok beszámolói is tartalmaznak oktatási, kép-
zési adatokat. Az oktatási statisztikákban a bányászat ifjúsági és felnõttképzése
(tanfolyami képzés) külön szerepel. 1989 után a statisztikai beszámoló rendszer
többször módosult. Az adatrendszer változása, az Európai Unióhoz igazodó statisz-
tika átalakítása következtében a szakmai oktatásban részvevõk nyilvántartása az
egyedi szakmákban ma területi bontásokban követhetõ, amit országrészenként je-
lölnek (Közép-Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl,
Észak-Magyarország, Közép-Alföld, Dél-Alföld. ISCED 544. sz. „Bányászat és ki-
termelés” címszóval).
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14. ÖSSZEFOGLALÓ ÁTTEKINTÉS – A SZAKMUNKÁS-
KÉPZÉS VÁLTOZÁSAI

A szakképzést a Népgazdasági Tanács (1949) majd 1950-1956 között a Munka-
erõ Tartalékok Hivatala (MTH) irányította. Az 1957-ben megszûnt MTH feladat-
körét a Munkaügyi Minisztérium Szakoktatási Fõosztálya vette át (1957-tõl 1973-
ig). A gazdaság- és intézményszervezés folyamán a csak politikai irányítás súlyát
csökkentette a szakirányítás megerõsödése. Ez a tanulóképzésben is éreztette hatá-
sát. A rendelkezések a tanulóidõ, a képzési feltételek, a tartalmi kérdések körében
egyaránt más feladatokat helyeztek elõtérbe.

A tanulók létszáma 1949-50-ben hatvanezer volt. A tanulók száma 1956-57-ben
a mélypontra került, 1959-60-ban 117 ezerre, 1970-ben 224 ezerre növekedett a
szakmunkástanulók száma. A szervezett és erõteljes országos toborzó akció nyomán
egyenetlen területi eloszlásban, de országos létszámnövekedés következett. A gaz-
daságban szükséges változtatások érdekében a szakképzésben a mennyiségi szemlé-
let bírálatából kiindulva a kvalifikált munkaerõ kiképzésének új programja kidolgo-
zásához vezettek.

A hatvanas évek az addig kialakult szakképzés struktúrájában jelentõs változta-
tásokat eredményeztek. Az 1961. évi III. Oktatási törvény, a középiskolai képzés ál-
talánossá tétlét tûzte ki, megalapította a szakközépiskolákat. 1964-tõl megkezdõ-
dött az úgynevezett emelt szintû (B tagozatos) képzés. Az anyagi feltételek nem vol-
tak meg az általános középfokú iskoláztatás bevezetésére, ezért az elképzeléseknek
megfelelõen a szakközépiskolák egy része úgynevezett technikumi modellû iskolá-
vá vált, más részük, az úgynevezett elméletigényesebb szakmákban szakmunkáskép-
zési céllal mûködött. 1965. június 8-án kelt az MSZMP KB határozata, amely elõír-
ta, hogy a jövõben minden szakmában, a szakmunkásképzõ intézetekben végzettek
középiskolai érettségit tehessenek, így „a jövõben a szakmunkásokat minden szak-
mában egységesen a szakmunkástanuló-rendszerben kell képezni. Ezért a szakkö-
zépiskolai szakmunkásképzés mai kísérleti formáit fokozatosan meg kell szüntetni.
Ezzel egyidõben az ipari és mezõgazdasági szakközépiskolák újtípusú szakközépis-
kolává alakultak s megszüntették szakmunkásképzõ tevékenységüket.

A kezdeti eredmények ellenére ezzel megindult a szakközépiskolai szakmun-
kásképzés visszafejlesztése. A körülmények a hagyományos rendszer reformja irá-
nyába hatottak. Így került sor a szakmunkásképzés B tagozatos képzésének kiépíté-
sére, ezzel a szakmai képzés „zsákutca” jellegének enyhítésére. A tagozatos oktatás-
nál sokkal hasznosabbnak ígérkezett a hagyományos képzés korszerûsítésének álta-
lános reformja. A korszerûsítés sokirányú vitában körvonalazódott, amelynek jogi
keretét az 1969. évi VI. törvény teremtette meg. A törvény többek között kimond-
ta, hogy a szakmunkásképzõ iskola középfokú oktatási intézmény, amely nem befe-
jezett középiskolai képzést, hanem szakmunkás-képesítést nyújt. Elõírta az alkal-
mazandó pedagógusok szakmai és pedagógiai végzettségét. Ezekben az években a
szakképzés egész területén átfogó szakmai kutatás, tartalmi elemzés és innovációs
tevékenység történt, amely a szakmák képzés struktúrájában is a változtatási folya-
matok alapjait teremtette meg.
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A tananyagok általános korszerûsítése 1966-tól kezdõdött meg. A bányászatban
valamennyi bányászati ágazatra kiterjedõ általános felmérés, foglalkozás és munka-
kör-értékelés, összehasonlító elemzés történt. A felmérés a külszíni és földalatti bá-
nyászatot, annak földtani helyzetét, termelési idõtartamát, az alkalmazható létszám
összetételét, demográfiai hátterét egyaránt érintette. A közismereti elméleti isme-
retanyag teljes körû áttekintését húsz felkért szakértõ végezte, a szakmai elmélet és
gyakorlati oktatás valamennyi befolyásoló tényezõjét az intézetek oktató, nevelõ-
személyzete, vezetése személyre szóló megbízások alapján egységes szempontok
alapján értékelte (kétszáz MüM és majd ugyanannyi vállalati illetve fõhatósági vé-
lemény). A vizsgálat része volt a gazdaságirányítással kapcsolatos reform-elõkészü-
leteknek, a hatékonyság érdekében teendõ feladatok kialakításának, ehhez a szak-
mai képzési háttér megteremtésének.

A szakmunkásképzés további útját az 1972. évi oktatáspolitikai párthatározat
befolyásolta. Kiemelte a szakoktatás, elsõsorban a szakképzés fejlesztését. Fõ fel-
adatként jelölte meg a tagozatok egységesítését azzal a céllal, hogy valamennyi szak-
munkás azonos általános mûveltséghez jusson az iskolában. Határozott abban is,
hogy1973-tól a szakképzés irányítását a Megyei Tanácsok Végrehajtó Bizottságának
Mûvelõdésügyi Osztályai végzik a munkaügyi miniszter MüM 110/1973. 7. sz. ren-
delete alapján. 

Esemény és határkõ volt az 1975. augusztusi határozat, amely évente kétszáz
szakmunkás-bizonyítvánnyal és két éves szakmai gyakorlattal rendelkezõ fiatal szá-
mára tette lehetõvé, hogy egy éves elõkésztõ tanfolyam után érettségi nélkül egye-
temi vagy fõiskolai felvételi vizsgát tehessen abban a szakmai ágban, ahol szakmun-
kás-bizonyítványát megszerezte.

A gazdaság és szakemberellátása a hetvenes évek fordulóján egyik kulcskérdé-
se volt a gazdaságfejlesztésnek. A szociológiai és szakmai vizsgálatok nyomán az ok-
tatási, képzési feltételek megteremtése iskolarendszeri összefüggései tárgyalására a
Magyar Pedagógiai Társaság országos szakosztálygyûlést szervezett (Budapest,
1978. február 16-án). Az országos tanácskozás témája: „A szakmai képzés jelenlegi
helyzete, fejlesztésének utjai és feltételei” volt. Valamennyi szakmai terület repre-
zentánsai harminckét elõadásban, nem egyszer kritikus éllel vizsgálták a szakképzés
kérdéseit, mint korábban, az ötéves tervek idején a következõ években is állandóan
jelentek meg szakképzést alakító tervek, határozatok.

1981-ben megszûnt a Munkaügyi Minisztérium. A tárca szerepét az Állami Bér-
és Munkaügyi Hivatal (ÁBMH) töltötte be, de a szakképzés ügyeivel nem foglalko-
zott. Elõtérbe került az üzemek, vállalatok képzési érdekeltsége és felelõssége. Szo-
rosabbra fûzõdtek a helyi kapcsolatok, a területi fejlesztési tervekhez kapcsolódó
létszámszükségleti elgondolások.

A 1984. évi Minisztertanácsi határozat (2008. MT. hat.) kimondta, hogy „a szû-
kebb értelemben vett speciális munkaköri kiképzést fokozatosan az iskolarendszer
területén kívül esõ feladattá kell tenni, hogy az 1980-as évek végén megindítható le-
gyen a munkahelyi kiegészítõ specializáló képzés”.

A MT határozatot az 1985. évi törvény Az oktatásról erõsítette majd a MT.
22/1985. sz. (VI. 20.) rendelete a középfokú iskolák, és vállalatok gyakorlati oktatá-
sának illetve az együttmûködés megteremtését szabályozta. Az Országgyûlés 1988.
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december 22-én fogadta el a szakképzési hozzájárulásról és a szakképzési alapról
szóló törvényt, megteremtve anyagi feltételeit a képzés fejlesztésének sokrétû fel-
adatához. A gyakorlati oktatásban fõszerep a vállalatoké lett, akiknek a tevõleges
részvétele nem más, mint szakember-utánpótlást biztosító beruházás. Ennek meg-
értetése, az emberi erõforrás ilyen értelmû kezelése nem egy nehézséggel járt, ho-
lott a bányászatban, pl. a termelés és emberi erõforrás rendszerelvû megközelítése
már korán megtörtént és több eredményes megoldáshoz vezetett.

Az 1980-as évek végétõl meginduló elõbb spontán majd szervezett privatizáció
sajnálatosan gyorsan rombolta szét a korábbi irányítás maradékait. A gazdasági
struktúrában a tulajdonváltás következtében más szakképzési körülmények jöttek
létre. A szakképzõ intézmények, érzékelve az új feladatokat maguk is igyekeztek
szakmai képzési struktúrák, kapcsolatrendszereik más irányba változtatásával, töb-
bek között az üzleti képzésekkel megfelelni a körülményeknek.

1989-ben a megalakuló új koalíciós kormányban újból lett Munkaügyi Miniszté-
rium. Elsõ vezetõje Gyõriványi Sándor, a szakképzés ismert személyisége. 1990. ok-
tóber 25-én alakult meg a Nemzeti Szakképzési Intézet azzal a feladattal, hogy a
Munkaügyi Minisztérium irányítása mellett a szakképzés változott feladatait segít-
sen megoldani. Az 1991-1993-as évekre szakképzési cselekvési program készült,
amelyben két cél fogalmazódott meg, a) elkerülni a szakképzés összeomlását, kezel-
ni a kialakuló válsághelyzeteket, b) megteremteni azokat a jogi, pénzügyi és szerve-
zeti feltételeket, amelyek a szakképzett munkaerõ oldaláról biztosítják a piacgazda-
ság kiépülését és hatékony mûködését.

Mindezek a történések a bányaipari szakmunkás képzést már nem érintették. A
korábbi képzések helyébe az aktuális szakmai igények nyomán vagy a divat alakulá-
sának megfelelõen új szakmák sokasága lépett. A fiatalkorúak képzési ajánlatából
kikerült a mélyfúró-kútüzemeltetõ szakma, ez csak felnõttképzésben volt vállalható.
A ma választható szakmák az OKJ szerint a bányászati gépesítettségnek megfelelõ,
ismeretekkel adnak módot a tanulásra azoknak, akik hagyományos foglalkozást új
körülmények és ismeretek birtokában vállalják.
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15. ÉLETUTAK

A szerkesztõk számára nem kis gond forrása volt az, hogy a bányaipari szak-
munkásképzésben nevet szerzett szakemberekrõl megemlékezzenek. A felkért
adatközlõk, a személyes emlékeket és az intézmények anyagát figyelembe véve, sa-
játosan szûk kört tekinthetünk csak át. A megváltozott intézetirányítás, a szakmai
emlékek halványulása sokakat az ismeretlenségbe sodor, Õket sajnos nem tudjuk
bemutatni. Bízunk abban, hogy az intézmények saját körükben az iskola múltját
megõrzõen, gondoskodnak azok emlékének fenntartásáról, akik a korábbi években
a mai iskolák alapjait megteremtették, szakmai-pedagógiai munkájukkal a magyar
szakképzés e korszakát öregbítették.

A magyar bányaipari szakoktatáshoz kötõdõ személyek életrajzi adatai

A szerkesztõk számára sok fejtörést okozott annak megítélése, hogy iskoláink
életében kik tekinthetõk meghatározó, vagy fontos személyiségeknek.

Egyes esetekben nem lehetett kizárni a szerkesztõk szubjektivitását, gondolko-
dásukat, emberi kapcsolataikat, megbízhatóságukat, pontosságukat, esetleges felü-
letességüket.

A bemutatott személyek adatait az alábbiak szerint állítottuk össze:
név: vastag betûvel szedett,
rövidítések: vastag betûvel szedett,
– iskolai végzettség, tanulmányok = T
– tudományos fokozatok = Tf
– életút, munkahely munkakör, beosztások = É
– társadalmi, közéleti tevékenység = Tk
– mûvek = M
– szerkesztések = Szt
– cikkek, tanulmányok =Ct
– személyekkel foglalkozó munkák, információk = I
– hobbi, szabadidõs tevékenység = H
– dicséretek, kitüntetések = Dk

BAKTAI BÉLA (Szikszó, 1957. július 3.) Anyja: Csehovics Rozál htb.,
apja: Baktai Gyula téesztag. Nõs, felesége Kristóf Katalin T: 1972.
szeptember 1-én a Miskolc-perecesi 104. sz. Debreczeni Márton Szak-
munkásképzõ Intézetben kezdte a vájárszakmát, ahol 1975-ben vége-
zett, majd felvételt nyert a Miskolci Bányaüzembe (Lyukóbánya).
1976. szeptemberében megnõsült, neje Kristóf Katalin, aki az egész-
ségügyen dolgozik, gyermekápolói munkakörben. 1978-ban fia szüle-
tett Tamás (gépjármûvezetõ) 1981-ben lánya született, Ágnes (jelen-

leg fõiskolás). A katonai szolgálat és egy pár év kihagyása után 1980-ban, ismét el-
helyezkedett Lyukóbányán, ahol vájárként dolgozott. 1985-86-os tanévben a Péch
Antal Bányaipari Technikum, Miskolci kihelyezett szakán sikeres érettségi vizsgát
tett, illetve Bányaipari Technikus Oklevelet szerezett. É: Tanulmányai befejezése
után a 104. sz. Debreczeni Márton szakmunkásképzõ Intézetben szakoktatóként
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helyezkedett el, ahol egykor tanuló volt. Az egykori tanárai, szakoktatói, nevelõta-
nárai, hozzásegítették a beilleszkedéshez, megmutatták számára, hogy hogyan ne-
velje és kezelje, a tanulók ügyes-bajos dolgait. Hiszen nem is olyan rég még õ is
ugyanazokat a padokat koptatta, és egy kicsit furcsa volt számára, hogy a tanuló sze-
repébõl kilépve, oktató lett. A nehéz és fárasztó fizikai munka kovácsolta össze a
bányásztanulókat kollégákká, barátokká. 1993-94-es tanévben elvégezte a Miskokci
Egyetemen a mûszaki szakoktatói fõiskolát. 1996-ban a Borsodi Tanbánya meg-
szûnt. Az ekkor már Debreczeni Márton Szakközépiskola, és Szakmunkásképzõ In-
tézet nem foglalkoztatta- tovább mint szakoktatót. Így 1996-ban az új cég a MIO-
CÉN Kft. vette át a gyakorlati képzést a vájárszakmában. Sajnos a gazdasági hely-
zet úgy hozta, hogy a vájárképzést be kellett szüntetni. Az 1999-2000-es tanévben
befejezõdött a vájárképzés. 2001-óta rokkant nyugdíjasként éli unalmasnak nem
mondható napjait. A Debreczeni Márton Szakképzõ Intézettel (ami azóta már a
mezõgazdasági képzéssel összevont intézmény lett) a mai napig is tartja kapcsola-
tot, így az alapításának 50. évfordulójára rendezett ünnepségen is részt vett, ahol
szívesen hallgatta a már-már feledé be merülõ bányász, vájároktatásról szóló rövid
megemlékezést, és nagy örömére szolgált, hogy felcsendült a rég nem hallott Bá-
nyászhimnusz is. Az intézetben hagyománnyá vált a vájárképzés megszüntetésére
állított emléktábla koszorúzása, ami minden évben, Borbála napján történik. Ekkor
találkozik a kollégákkal, és beszélgettnek a múltról, és minden alkalommal ígéretet
teszünek a bányász-hagyomány megõrzésére, illetve megóvására.

BALOGH ALAJOS mérnök-tanár (sz.: Nagykanizsán, 1934. december
30-án) T: Az általános iskola után szakmát tanul és dolgozik a
nagykanizsai Kõolajipari Gépgyárban. Közben elvégzi a gépipari
technikumot. 1961-tõl a Zsigmondy Vilmos – Winkler Lajos Olajipari
– Vegyipari technikum technikus tanára. Folytatja Tanulmányait, a
Budapesti Mûszaki Egyetemen Szerez gépészmérnöki, majd
mérnöktanári diplomát. É: 1973-tól 17 éven át az iskola mûszaki
igazgató-helyettese. Igazgatóhelyettesi munkájában hangsúlyt

helyezett a munkaközösségekben folyó elméleti és gyakorlati oktatás össze-
hangolására, az oktatás feltételeinek és színvonalának folyamatos javítására.
Kollégáival eredményesen együtluiûködött a munkaprogramok elkészítésében.
Ezekben az években példás az iskola együttmûködése az ipar vezetõivel. Az
olajipari és vegyipari üzemek támogatása jelentõs fejlesztésekhez segíti az iskolai
szakmai képzést. Az olajos gyakorlótelep épületekkel és mûködõ berendezésekkel
bõvül. Elkészül a vegyész kisüzemi mûveleti csarnok. 1980-ban indítják a gázipari
középfokú képzést. A nvugdíj elõtti években – saját döntésére – csak tanári
munkáját végzi, több tankönyv szerzõjeként kamatoztatja tanári és szakmai
tapasztalatait. Tk: Nyugdíjasként is vállal iskolai feladatokat. Jelenleg is részt vesz
az olajipar felnõttképzésének szervezésében és tanítja szaktárgyait.
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BÁRSONY LÁSZLÓ alpolgármester (Tiszaújfalu, 1948. november 6.)
Bársony Mihály kosárfonó, Kordik Julianna htb. Nõs, 1979. Holló Mó-
nika pedagógus, igazgatóhelyettes. Gyermekek: Edit (1974) pénzügy-
õr, László (1979) és Attila (1982) egyetemi hallgatók. T: általános is-
kola Tiszaújfalu, vájáriskola Ajka (1966), Bányaipari Aknászképzõ
Technikum Tatabánya (1970), Nehézipari Mûszaki Egyetem Bánya-
mérnöki Kar bányamûvelõ szak Miskolc (1975), Budapesti Mûszaki
Egyetem mérnöktanári szak (1984). Tu: Várna (1982), Donyeck

(1984), Leningrád (1985), Ausztria, Németország, Anglia, Olaszország, Finnország,
Franciaország, Hollandia, Izrael, Egyiptom, Dél-Afrika (1989-90). M: Padrag
(1996) vájár, Királd (1975) beosztott mérnök, Putnok (1976) frontmérnök, Fekete-
völgy (1977) elõvájási mérnök. 1978-tól a tatabányai Péch Antal Bányipari Aknász-
képzõ Technikum szaktanára, 1981-tõl a levelezõ tagozatok vezetõje. 1986-tól az
elõbbieken túl általános igazgatóhelyettes, 1989-tõl az összevont, Péch Antal Mû-
szaki Szakközépiskola és Gimnázium nevet viselõ iskolaegyüttes (Péch Antal Bá-
nyaipari Aknászképzõ Technikum, Szabó József Geológiai Szakközépiskola, vala-
mint a Füzes utcai Kollégium) igazgatója. Tatabánya alpolgármestere 1995-óta. Fm:
Bányamûveléstan c. tankönyv I-IV kötet szerkesztõje, a tantárgy tanügyi dokumen-
tumainak kidolgozása, szakcikkek és információs cikkek az iskoláról ill. a képzésrõl
a Bányászati és Kohászati Lapokban ill. a Szakoktatás c. folyóiratban. A Tatabánya
c. fotóalbum (L977, 2000) szerkesztõ-bizottságának elnöke, felelõs kiadója. Tk:
1973-tól az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület tagja, 2000-tõl a ta-
tabányai helyi csoport vezetõségi tagja, ESHA-H alapító tagja (1990), VEAB Kul-
turális Egyesület tagja, Együtt Tatabányáért Egyesület alapító tagja (1998). A Tata-
bányai Sport Klub valamint az Old Timer Aero Club társadalmi elnöke. A Modern
Üzleti Tudományok Fõiskolája Alapítványi elnöke (1995-99), 1999-tõl titkára. A
magyar Söröskorsó és Pohárgyûjtõ Egyesület alapító tagja (1999). H: söröskorsók
gyûjtése, kertészkedés, barkácsolás.

BELECZ PÉTER szakoktató (Mór, 1924. szeptember 25.) Belecz Pé-
ter és Szegvári Julianna. Bányász családból származik. Nõs, Vida Bri-
gitta htb., gyermekei: Piroska, Ibolya az Ikarus-gyár dolgozói.
T: Általános iskola VIII. osztálya, vájár szakmunkásvizsga, MüM pe-
dagógiai tanfolyamai. É: Bányászkodást 14 évesen kezdte 1938-ban.
Dolgozott csapaton, uraságiban, majd frontmesterként végezte mun-
káját. Betegsége miatt könnyû munkára helyezték, majd külszíni be-
osztásban dolgozott. 1956-ban kereste meg az MTH 321. sz. Ipari

Szakmunkásképzõ Intézetének igazgató-helyettese (Kovács János), hogy vállaljon
vájár szakoktatói munkát az iskolában. 1956. szeptemberében kezdett el oktatni, és
az iskolában 16 évet töltött el. A vájár szakmunkás-tanulókat elõször a pusztavámi
bányában oktatta. Ebben az idõben (heti 4 nap gyakorlat) a tanulók fejtésen dolgoz-
tak. Tanulói ácsolást, vasútfektetést, robbantást tanultak irányítása alatt. Késõbb át-
került Balinka-bányára, itt három évet dolgozott a szakoktatásban. Ezután áthelyez-
ték Kisgyón-bányára, ellenõrzõ szakoktatónak. Csapatokon, frontfejtéseken, kam-
rafejtéseken ellenõrizte a III. évfolyamos tanulók szakszerû munkavégzését. Itt há-
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rom évet dolgozott, de ezután megszûnt a vájárképzés, az összes szakoktatót az is-
kolából elküldték, s nyugdíjba került 1973-ban. Dk: Bányász Szolgálati Érdemrend
bronz, ezüst, arany és gyémánt fokozat. (35 év földalatti munkaviszony alapján.)

BOROS PÉTER szakoktató-tanár (Tiszatarján, 1932. május 22.) Nõs,
feleség: Buzdogány Ilona (nyugdíjas) Lánya foglalkozása orvos, fiának
több végzett szakmája is van: lakatos, hengerész, raktáros, szakács, so-
fõr, hegesztõ, autószerelõ. Jelenleg Németországba egy csavargyárba
automata csavargyártó gépen dolgozik és ugyanott mûvezetõ helyet-
tes. T: 8 általános Tiszatarján, Vájár iskola Perecesen 1949-1951, Bá-
nyaipari Technikum, Miskolc 1952-1956, valamint hároméves pedagó-
giai továbbképzõ. É: 1956-58-ig frontaknász, elõvájó aknász, robban-

tómester, robbantóanyag-raktárkezelõ. 1959-tõl Pálinkás bánya Finkei-táró mû-
szakvezetõ aknásza. 1960: Baross-akna, frontaknász. 1961-1972 szakoktató-tanár a
perecesi 104. sz. Debreczeni Márton Szakképzõben. 1972-tõl Erenyõi Tanbánya, vá-
jár, majd frontmester. Majd átkerült Lyukóbányára 1974-1986-ig, ahol újra aknász,
robbantómester és robbanóanyag-raktárkezelõ lett. Késõbb letette a bányamentõ
vizsgát, és mint rajparancsnok, évente több bevetésen vett részt. 1986. január 20-tól
nyugdíjas. Dk: Bányász Szolgálati Érdemérem bronz, ezüst fokozat, Kiváló Dolgo-
zó arany fokozat. Több szocialistabrigád ezüst és arany fokozat. Többször kapott di-
cséretet, pénzjutalmat, pl. a Lyukóbányai tûznél a mentési munkáért, ahol két rajjal
dolgozott.

BORSOS FERENC otthonvezetõ (1923-2001) 1923 október 16-án
született Recsken. Bányász család negyedik gyermekeként született.
É: Polgári iskoláit Recsken végezte, majd az ércbányához ment dol-
gozni követve a családi hagyományokat. Fiatal korában aktívan részt
vett a falu sport életében a labdarúgó csapat kapusaként. A II. világ-
háború idején besorozták. 1944-ben az orosz frontra került, majd fog-
ságba. Hazatérve az ércbányánál folytatta tevékenységét. Kiemelke-
dett értelmével, így került a Budapesti Tanárképzõ Fõiskolára, amit

1950-ben sikeresen elvégzett társadalom ismeret szakon. Idõközben 1947-ben meg-
nõsült, késõbb két fiú gyermeke született a házasságából. 1950. szeptember 1-én ke-
rült a Vörösmajori 215. sz. MTH intézetéhez, mint az egyik alapító tag. Vájárkép-
zés folyt a környék ipari igényeinek megfelelõen. Õ geológiát, bányamûvelést és bá-
nya biztonság-technikát tanított. 1951 szeptemberében telepedett le a családjával,
az iskola épületében lakott 1963-ig. Nyaranta aktívan járta Borsod és Nógrád me-
gyét, toborozni a tanuló ifjúságot. Öt éven keresztül, mint igazgató-helyettes tevé-
kenykedett. Majd otthonvezetõ lett. 110-130 bentlakó tanuló ügyes-bajos dolgaival
foglalkozott, szervezve kultur- és sport tevékenységeket. Ebbõl a beosztásból vonult
nyugdíjba 1983-ban. Naponta visszajárt nyugdíjasként is segíteni nevelõtársait. Dk:
Munkája elismeréséül többször kapott jutalmat, miniszteri elismeréseket. Eredmé-
nyes munkája elismeréséül megkapta a pedagógus szolgálati emlékérmet. Nagyon
szerette a labdarúgást és a keresztrejtvény-fejtést. Erõs fizikumát sajnos a betegsé-
gek legyõzték, 2001. május 21-én csendben elhunyt.
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BURÁNSZKY ISTVÁNNÉ (Boldizsár Piroska) pedagógia-történelem
szakos középiskolai tanár. (Budapest, 1934. augusztus 24.) Sz.: Boldi-
zsár József budapesti köztisztasági vállalati dolgozó, hadirokkant, és
Csató Piroska óvodai dada három gyermeke közül a középsõként szü-
letett. Férjezett (Buránszky István okl. bányamérnök, okl. bányaipari
gazdasági mérnök), egy gyermek édesanyja (István okl. villamos mér-
nök, okl. hõfizikus). T: Elemi és általános iskoláit Budapesten végezte
1949-ben. Óvónõképzõs tanulmányait Budapesten fejezte be 1952-

ben, majd a Budapesti ELTE Bölcsészettudományi karán pedagógia-történelem
szakon szerzett diplomát 1958-ban. É: A diploma megszerzése után a Gyõr-Sopron
megyei Harka község általános iskolájában vállalt munkát 1957-1959 között. 1959.
augusztus 28-tól a MüM 305. sz. Ipari Szakmunkásképzõ Intézet (Faller Jenõ Szak-
képzõ Iskola) Várpalota, tanáraként dolgozott nyugdíjba vonulásáig. Az iskolában,
mint történelmet tanító tanár dolgozott és végzett osztályfõnöki nevelõ munkát vá-
jár, bánya-elektrolakatos, mélyfúró és kútüzemeltetõ szakmák oktatásának terüle-
tén, szakmunkás és szakközépiskolai tagozaton. Az iskolai kulturális munka szelle-
mi motorja és szervezõje volt. Irodalmi színpad, versmondó és színjátszó szakkörei
1961, 1962, 1963 években a MüM által szervezett Országos Kulturális Seregszemlé-
ken arany fokozatú elismerést szereztek, öregbítve iskolájának addig is elismert jó
hírnevét. Történelem tanításának eredményességét tükrözi az a tény is, hogy 1970
és 1975-ben országos tanulmányi versenyen a felkészített tanulója I. helyezést ért el.
Tantárgyának Veszprém megyei munkaközösségi vezetõje volt több évtizeden ke-
resztül, melyet a megyei Pedagógiai Intézet vezetõi is elismertek. Nevéhez és mun-
kásságához kapcsolható a „múzeumi történelem óra” szervezése, tanulókkal való
megszerettetése. (Pl.: a várpalotai Bányászattörténeti Gyûjtemény, Országos Vegy-
ipari Múzeum, Hadtörténeti Múzeum látogatásának tananyagba történõ beilleszté-
se.) Dk: Oktatásügy Kiváló Dolgozója 1974; ESZI Kiváló Dolgozója 1987; 305.,
ESZI, Faller törzsgárda tagság bronz, ezüst, arany fokozat; Pedagógus Szolgálati
Emlékérem 1989.

CSÁSZÁR BÉLA, okl. bányamérnök, okl. mérnök-tanár. Mosonma-
gyaróváron született, 1952-ben. T: Középiskolai tanulmányait Keszt-
helyen végezte. 1976-ban szerzett diplomát Miskolcon a Nehézipari
Mûszaki Egyetem Bányamérnöki karának Olajbányászati szakán. É:
1976-tól a nagykanizsai Dunántúli Kutató és Feltáró Üzemnél, majd
átszervezések után a Kõolaj- és Földgázbányászati Vállalatnál
dolgozott fúrómérnökként. Munkahelyei: Nagykanizsa, Bázakerettye,
Nagylengyel, Kiskunmajsa, majd ismét Nagylengyel. Munkája során

kõolaj- ás földgáz-kutak. ill. vízkutak fúrását, kiképzését vezette mérnökként ill.
üzemegység-vezetõként. 1984-ben került Nagykanizsára a Zsigmondy Vilmos
Középiskolába, ahol elõször mûhelyfõnökként, majd szakmai munkaközösség-
vezetõként irányította a mélyfúrási és fluidumkitermelési képzést. Elsõ feladatának
az iskola Gyakorlótelepén lévõ fúrólyukbefejezõ és kútjavító berendezések teljes
cseréjét tekintette. Sikerült megvalósítani tervét, és így a kor követelményeinek és a
mûszaki-biztonsági elõírásoknak megfelelõ géppark került az intézményhez.
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Felelõs mûszaki vezetõként kiemelten fontos feladatának tekintette mindig, hogy a
felügyeletébe tartozó berendezések a bányahatósági követelményeknek megfe-
lelõen, biztonságosan mûködjenek. 1889-ben szerzett mérnök-tanári diplomát a
Budapesti Mûszaki Egyetemen. Oktató munkájában fontosnak tartotta, hogy
tanulóival megszerettesse szakmájukat, és következetes szigorral próbálta tartani az
általa meghúzott, nem alacsony színvonalat. A nappalos képzés mellett folyama-
tosan résztvett az iskola szakirányú felnõttképzésében is. 2000 õszén benne
fogalmazódott meg az ötlet, hogy az iskola energetikai képzési palettáját bõvíteni
kellene az alternatív energiahasznosítási lehetõségek oktatásával. Hosszú, kitartó
munka után 2005-ben valósult meg az elképzelés, szabad utat kapott az
energiatermelõ- és hasznosító szakképzés, benne a megújulóenergia gazdálkodó
technikus szakiránnyal. Összefogta az új képzés megindításához szükséges központi
program elkészítését, ill. vállalta a geotermikus energia oktatásának megszer-
vezését. Tk: Tanári pályafutása alatt több tankönyvpótló jegyzetet készített fúrási
technológiából és szakmai gyakorlatból. Munkájában legfontosabbnak azt tartotta,
hogy a nála végzett hallgatók megállták helyüket az iparban, átadhatta szakmai
tapasztalatait, és kölcsönös tiszteletet tudott kialakítani tanítványaival szemben.

DEMJÁN JÁNOS szakoktató (Nyésta, 1940. október 5.) Nõs, felesége
Tinics Mária (tanító). Gyermekek: Mária bõrdíszmûves szakoktató,
János épületasztalos. T: 1955-1957 Vájár Szakmunkásképzõ, Kurityán.
1974-1978 Bláthy Ottó Villamosipari Technikum bányaipari aknász-
képzõ szak. 1974-ben Borsodi Szénbányák Felújító korszerûsítõ tanfo-
lyam. 1971-ben robbantómesteri tanfolyam. 1982-ben Bányaipari ak-
nász továbbképzõ tanfolyam. É: A kurityáni Vájár Szakmunkásképzõ
elvégzése után 1957-ben továbbra is kurityánban dolgozott, mint aktív

földalatti dolgozó. 1968-ban munkahelyet változtatott, mivel megnõsült, ezért Al-
bert-telepen vállalt munkát. Három mûszakos földalatti munkája, mellett elvégezte
a bányaipari technikumot. 1979-ben új családi házba költözött a családjával Miskol-
con, ezért munkahelyet változtat így került, a Lyukói Bányaüzemhez. 1982-ben jött
a Debreczni Márton Szakmunkásképzõ Intézethez, vájár szakoktatónak. Szakmán
belül több alkalommal is jó színvonalú bemutató foglalkozást tartott. Itt érte, el a
nyugdíjas korhatárt, 7 év korkedvezménnyel, mivel megszakítás nélkül földalatti
dolgozóként mûködött. Dk: Magyar Népköztársaság Kitüntetése, Bányász Szolgála-
ti Érdemrend bronz fokozat 1969, ezüst fokozat 1978, arany fokozat 1983, 35 éves
bányász szolgálati oklevél 1993, Pedagógus Szolgálati Emlékérem 1993. A szakma
kiváló tanulója országos versenyen vájár szakmában, felkészítésével a csoport elsõ
helyezést ért el Esztergomban, 1985-ben. A szakma kiváló tanulója országos verse-
nyen vájár szakmában, felkészítésével a csoport harmadik helyezést ért el Tatabá-
nyán, 1987-ben.
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DOMOKOS ALBERT vájár szakoktató-tanár (Budapest, 1937.
március 18.). Sz: Ivanics Erzsébet, apja: Domokos Albert. Nõs,
felesége Ulrich Mária, 1956-ban kötött házasságot. Két gyermekük
van Sándor minisztériumi fõosztályvezetõ, Albert rokkant nyugdíjas. 
T: Általános iskolai tanulmányait Dunaharasztin végezte. 1951-tõl
lakatos tanuló. 1953-ban tesz szakmunkásvizsgát, majd jelentkezik
Komlón vájártanulónak, ahol FZO rendszerben folytat tanulmá-
nyokat. 1954-ben szakmunkásvizsgázik. É: Kossuth bányán, majd

Béta-aknán dolgozik. Az 1956-os események miatt hazautazik szülõfalujába, majd
1957-ben jön vissza Komlóra. A bányában vájárként, bányamentõként, robbantó-
mesterként dolgozik. 1959-ben kerül a MüM 501. sz. Ipari Szakmunkásképzõ
Intézetbe vájárszakoktató beosztásba. Késõbb szakoktató-tanárként, osztály-
fõnökként végzi munkáját. 1967-ben tesz technikus minõsítõ vizsgát a Bányaipari
Aknászképzõ Technikumban. 1979–1988-ig a mongol képzésben dolgozik, mint
vájárszakoktató-tanár. Három osztály osztályfõnöke volt. 1980-86-ig a Magyar-
Szovjet Baráti Társaság elnöke. Résztvesz a mongol-magyar szótár szerkesztésében.
1980-ban szakmai tapasztalatok gyûjtése érdekében látogatást tesz Mongóliában.
ahol meglátogatja tanulói szüleit és több bányaüzemet. Dk: 1964 Bányász szolgálati
Emlékérem bronz fokozata, 1979 Bányász Szolgálati Emlékérem ezüst fokozata,
1985 MSZBT emlékérem.

DÓSA SÁNDOR 1927. október 16-ára született Arainán (Stájer-
lalcanina). Hunyad megyében, vagy a Romániai Aninoasan. 1948-ban
települtek Magyarországra, és édesapjával együtt a XVIII-as aknán
kezdtek dolgozni. 1951-ben nõsüli, és három gyermekük született. T:
1950-ben kezdte meg tanulmányait a Mûszaki Tanári:épzõ Fõiskolán.
ahol ipari tanulói vasipari szakrajz szakos tanári oklevelet szerzett
1953. április 9-én. Gyakorlati idejét 1951-tõi az MTH 312. számú Ipa-
ri Szakmunkásképzõ Intézetében teljesítette. 1955-ben elõször vájár

szakmunkásvizsgát tett, majd 1956-ban lõmesteri képesítést szerzett. 1955 és 1958
között elvégezte a tatabányai Bányaipari Technikumot, ahol 1958. június 27-én bá-
nyász-technikusi oklevelet szerzett. É: A tanulmányainak befejeztével továbbra is az
oroszlányi 312-es számú Ipari Szakmunkásképzõben dolgozott. Elõször tanárként.
majd rövid ideig, 1952-töl 1953-ig igazgatókent, késõbb mestertanárként 1965-ig, és
végül a XVI-os aknán kialakított gyakorlati munkahelyen oktatási vezetõként tevé-
kenykedett. A bányászképzés lefelé menõ szakában, 1966-ban hagyta el tanári pá-
lyáját, és helyezkedett el a XXI-es aknán aknásznak. Egészségi okok miatt az 1980-
as évek elején átkerült a Bányaipari Tervezõ Irodához, ahol az egyik kiemelt felada-
ta a siófoki bányászüdülõ építésének felügyelete volt. Nyugdíjazását követõen még
egyszer utoljára visszakerül szeretett iskolájába, és 1985-tõi 1987-ig nevelõtanárként
a kollégiumban segítette, korrepetálta a bányaipari tanulókat. 1991-ben hunyt el.
Dk: Bánnász Szol(,álati érdemérem bronz fokozata. 1960, szeptember 4.
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DUNAI ANTAL igazgató (1925).Ötgyermekes bányász családban szü-
letett Felsõgallán. Nõs. T: Az elemi iskola befejezése után, 13 éves ko-
rától napszámosként dolgozott, gyermek munkavállalóként. 1942-ben
már 16 évesen urasági csillésként dolgozik Tatabányán. 1945-ben le-
venteként bevonultatják Nagyigmándra, majd onnan munkaszolgálat-
ra helyezik át Komáromba. 1945. májusában Ausztriába viszik cso-
portjával, ahonnan megszökik és a Szovjet Hadsereg igazoltatásai után
haza kerül Tatabányára még az év májusában. 1945. májusától újra a

bányánál dolgozik, mint segédvájár, 1949-ig. Üzemének vezetõsége javaslatára be-
iratkozok a Mûszaki Tanárképzõ Fõiskolára, ahol tanulmányait az 1949/50-es tan-
évben kezdi meg, és tanári diplomát szerez 1952-ben mûszaki rajz szakon. É: Fõis-
kolásként már 1950 szeptemberében kihelyezik az iparitanuló iskolákhoz tanítani:
1950/51-es tanében Komlón dolgozik, mint tanár, 1951/52-es tanében a dorogi vá-
járiskolához helyezik tanári beosztásba, 1952/53-as tanévben a péliföldi vájáriskolá-
ba kerül gyakorlati oktatásvezetõnek, 1953. szeptemberétõl 1955. augusztusáig az
esztergomi szakmunkásképzõ intézet személyzetis tanára, 1955. szeptemberétõl a
tatai szakmunkásképzõ intézet tanára és igazgató-helyettese, 1958-ban kinevezik az
iskola igazgatójának. Munkáját 1978-ig végzi. (Egészségügyi okok miatt leszázalé-
koltan nyugdíjba helyezik.) Igazgatósága alatt a tatai intézet a bányász környezet-
ben méltóan képviselte tanulóival a bányász hagyományokat. Közösségerõsítõ volt
az egyenruhás tanulók megjelenése minden rendezvényen, ahol impozáns látványt
nyújtva érzékeltették a bányász szakma súlyát. Munkássága idején szûnt meg a ve-
zetése alatti intézményben a vájárképzés. Sokéves pedagógiai és szakmai tapaszta-
latának, és iskolavezetõi tevékenységének méltó tükre volt az iskola tanulóinak
eredményes szereplése a tanulmányi versenyeken, kulturális megmozdulásokon.
Tm: Mint baloldali gondolkodású ember tagja volt a Munkásõrségnek 1965-ig, majd
különbözõ társadalmi szerveknél végzett munkát. Dk: Bányász Szolgálati Érdem-
érem bronz fokozat, Pedagógus Szolgálati Emlékérem.

DURZÁK ENDRE igazgató-helyettes (Budapest, 1926. április 11.)
Mind édesanyja, mind édesapja textilgyári munkás volt. Felesége
Moóri Margit, gyermekei Margit, Anna és Endre T: Az elsõ munkahe-
lye 1942. október 9-én a Magvar Postánál, távirat-kézbesítõ, majd mint
betanított könyvkötõ dolgozott 1951-ig. Még ebben az évben ösztön-
díjas hallgatóként felvételt nyert a Mûszaki Tanárképzõ Fõiskola ma-
tematika szakára. 1954-ben sikeresen államvizsgázott, mint ipariskolai
matematika szakos tanár. Gyakorló idejét az MTH 16-os. majd a 6-os

intézetében végezte. É: 1954. április 18-án került az MTH 312. számú Ipari Szak-
munkásképzõ Intézetébe nevelõtanárnak, és ekkor családjával Oroszlányba költö-
zött. 1955. július 3-ával otthonvezetõi kinevezést kap, majd 1957. december 15-ével
tanulmányvezetõi teendõk ellátásával bízzák meg. 1959. október 27-én segédvájári
vizsgát tett, ez szokásos eljárás volt a vájár iskolákban tanító, nem bányaipari vég-
zettségû tanárok esetében. 1966. július 1-jén történõ igazgatóhelyettesi kinevezésé-
vel a leghosszabb idõt kitöltõ vezetõként dolgozott 1984. szeptember 4-ig, amikor
mint rokkant nyugdíjas búcsúzott iskolájától. Vezetõként, tartalékos fõhadnagy-
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ként, és mint korábban aktív birkózó, késõbb edzõként, sokat tett a fiatalokért.
1997-ben hunyt el. Dk: Magyar Népköztársaság Jubileumi Emlékérme 1970, Haza
Szolgálatáért Érdemérem bronz fokozata 1974, Kiváló Munkáért kitüntetés 1982,
Pedagógus Szolgálati Emlékérem 1985.

DR. FALLER JENÕ okl. bányamérnök, a mûszaki tudományok kan-
didátusa. (Selmecbánya 1894. szeptember 25. – 1966. december 23.) T:
Alsó- és középfokú tanulmányait Selmecbányán végezte, majd beirat-
kozott az ottani Bányászati és Erdészeti Fõiskolára. Tanulmányait
1915-ben meg kellett szakítania, elõbb az orosz, majd az olasz frontra
került. A fõiskolát 1921-ben befejezve Sopronban szerezte meg a bá-
nyamérnöki oklevelét. Elsõ írásos munkái már egyetemista korában
megjelentek a fõiskolai lapokban. 1914-ben az Õszi dal, majd az Egy

asszony címû versei. É: Bányamérnöki munkásságát Tatabányán kezdte, majd Do-
rogra került a Salgótarjáni Kõszénbánya Rt. szolgálatába. 1927-28-ban már szénku-
tatásokat végez a Bakonyban, és mint fúrási üzemet vezetõ bányamérnök, nagy lel-
kesedéssel dolgozik és nem színik meg hangsúlyozni a bakonyi eocén szén kutatásá-
nak fontosságát. 1929-1940 között a várpalotai Unió Bányászati és Ipari Rt. fõfel-
ügyelõje, majd 1940-tõl a Borsod megyei Bánfalván bányaigazgató. 1944-ben már
Budapesten a Salgótarjáni Kõszénbánya Rt. központjában mûködik, majd 1945
után a vállalat mûszaki vezetõjeként részt vesz a szénbányászat reorganizálásában,
késõbb miniszteri biztosként a szénbányák államosításában. 1946-tól 1949-ig ismét
Várpalotán dolgozik, mint a Dunántúli Bányakerület vezetõje, majd az ebbõl ala-
kult Dunántúli Szénipari Központ vezérigazgatója lesz. Irányításával építették meg
a Zirc-dudari vasútvonalat és létesítették a dudari bányászatot. 1950-ben a soproni
egyetem bányamérnöki karára hívják meg docensnek. Ekkor Sopronba költözik és
az egyetem Miskolcra helyezése után is Sopronban marad. 1957-ben nyílik meg
Sopronban a Központi Bányászati Múzeum, melynek alapjait Dr. Faller Jenõ rakta
le, s ennek elsõ igazgatója volt Sopronban a Hazafias Népfront Városi Bizottságá-
nak elnöke, a Városi Tanács tagja és élénk közéleti tevékenységet fejt ki egészen
1966. december 23-án bekövetkezett haláláig. Nevéhez kapcsolódik Magyarország
elsõ vájár tanfolyamának, vizsgájának megszervezése (1935). Eredeti állapotban lé-
tezik Faller Jenõ gyöngybetûivel írott vájár osztálynaplója, melyet az iskolamúzeum
legféltettebb ereklyéjeként õrzik. Szénkutató tevékenységét az Országos Magyar
Bányászati és Kohászati Egyesület Középdunántúli csoportja és a Bakonyi Intézõ-
bizottság a zirci Bakonyi Pantheonban 1971-ben felavatott emléktáblával ismerte el,
mellyel adózott a bakonyi szénbányászat úttörõjének. Kt: 1927-28-ban Csetény tér-
ségében szénre irányuló kutatásokat végzett eredménynyel. E katatásokat a két év
lefogása alatt kiterjesztették Jásd, Dudar, Bakonynána, Olaszfalu téségére is, ahol
hatalmas eocénkori szénkincset találtak. A sikeres kutatásokat végzõ bányamérnök
a munkája mellett igen értékes helytörténeti kutatásokat is végzett, és egy életre a
Bakony rajongójává vált. Ekkor még nem is sejtette, hogy az által felkutatott szén-
re egykor õ fogja telepítene a felszabadult ország elsõ nagy bányaüzemét (Dudar).
M: Bányászattörténeti munkásságán kívül igen jelentõs a száma a Bakonnyal kap-
csolatos mûvelõdéstörténeti és helytörténeti publikációinak is. A Bakonyról írt mû-
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velõdéstörténeti és helytörténeti publikációinak száma megközelíti az 50-et. Hely-
történeti kutatásainak központi témája Várpalota és környéke múltjának kutatása
volt. Az 1984-ben megjelent Bibliográfia szerint számos írása jelent meg, pl.: Ada-
tok Várpalota történetéhez, Hol feküdt Bátorkõ vára, Várpalota története az újla-
kiak és a Podmaniczkyak idején, Palota ostroma 1593-ban (1933), Vájárvizsga Vár-
palotán (1937) Ct: Szakcikkei, helytörténeti, majd egyre jelentõsebb bányászattör-
téneti munkái 1924-tõl jelennek meg. Több mint 300 kisebb-nagyobb tanulmányá-
ban, szívós kutatómunkája eredményeként a magyar bányászmúlt csaknem vala-
mennyi jelentõs eseményét feldolgozta. A magyar bányászat számos jelentõs egyé-
niségének életmûvét feldolgozó tanulmányi közül kiemelkedõ A magyar bányagé-
pesítés úttörõi a XVIII. században c. könyve, mellyel a mûszaki tudományok kandi-
dátusa fokozatot nyerte el. Dk: A Nehézipari Mûszaki Egyetem 1960-ban doktorrá
avatta. Két ízben nyerte el az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
Irodalmi pályadíját. Sokoldalú munkássága elismeréseképpen 1955-ben az Oktatás-
ügy Kiváló Dolgozója kitûntetést kapta. A 23 bemutatóterembõl álló Központi Bá-
nyászati Múzeum – élete fõ mûve – létrehozásáért a Bányászat Kiváló Dolgozója ki-
tûntetésében részesült. A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa 1962-ben a hazai
bányászattörténeti kutatás terén szerzett érdemeiért a Munka Érdemrend ezüst fo-
kozata kitûntetésben részesítette. Tulajdonosa volt emellett a Magyar Békemozga-
lom arany jelvényének is.

FORGÁCS KÁROLY m. szakoktató (tanmûhelyvezetõ) (Várpalota,
1940. február 20.) Forgács György mozdonyvezetõ, Nagy Rozália htb.
hat gyermeke közül a legkisebb, aki a bányaiparban helyezkedett el.
Nõs, két gyermek apja (Attila, elektromûszerész, Péter mûszaki mene-
dzser, idegenvezetõ). T: Általános iskoláit Várpalotán végzi 1954-ben,
majd a 322. sz. ISZI-ben, Pétfürdõn elektrolakatos szakmunkásvizsgát
tesz 1957-ben. technikusi képesítõvizsgát tesz a Ságvári Endre Gépi-
pari Technikum vill. ipari tagozatán 1962-ben, majd elvégzi a MüM

Módszertani Intézete által szervezett hároméves pedagógiai tanfolyamát. Késõbb
beiratkozik a gyõri Mûszaki Fõiskola mûszaki oktatói szakára és képesítõvizsgát
tesz 1972-ben, ezen képesítését a Kandó Kálmán Villamosipari Fõiskolán mûszaki
oktatói képesítéssel egészíti ki. É: A szakmunkásvizsga után 1957-1962 között a vár-
palotai November 7. Hõerõmû dolgozója. 1962-2002 közötti idõszakban a MüM
305. sz. Ipari Szakmunkásképzõ Intézet (Faller Jenõ Szakközépiskola) Várpalota
dolgozója. Mint pedagógiai dolgozó különbözõ beosztásokban látja el feladatát.
bánya-elektrolakatos szakoktató, majd késõbb a Várpalotai Szénbányászati Tröszt
tanüzemének vezetõje, szakközépiskolai tagozat gyakorlati feladatainak irányítója.
Kf: Villamos szaktanterem gyakorló berendezéseinek elkészítése, mely MGISTER
tip. ellenõrzõ rendszerhez kapcsolt egységének tervezése, kivitelezése, oktatásba ál-
lítása. Villamos mérések tantermi feladatainak megvalósítása. Társadalmi munká-
ban a helyi 1. sz. Állami Általános Iskolában nyelvi labort telepít, üzemeltet, okta-
tási segédanyagokat készít. Részt vesz munkafüzetek, feladatrendszerek, szakma ki-
váló tanulója versenyek szervezésében, lebonyolításában. Dk: Várpalotáért arany
érem 1975, Szakszervezeti Munkáért oklevél 1983, Kiváló Munkáért 1985, Veszpré-
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mi Szénbányák Vállalat Kiváló Dolgozója 1985, Bányász Szolgálati Érdemérem
bronz fokozata 1986, Bányász Szolgálati Érdemérem ezüst fokozata 1988, Pedagó-
gus Szolgálati Érdemérem 2002.

GÖNDÖR ISTVÁN technikus-tanár (Szigetvár, 1932. december 12.)
Szõlészettel, borászattal foglalkozó szülõk gyermeke. Nõs, Kovács
Mária ny. gondnok. Gy: Gabriella, jogász. T: 19. sz. Kohó- és Gépipa-
ri Technikumban érettségizett Pécsen (Cipernovszky Szakközépisko-
la) 1953. Budapesti Mûszaki Egyetem Villamos mérnöki kar, techni-
kus-tanári szak, 1968. É: Katonai szolgálatot teljesített 1953-56 között.
Leszerelése után helyezkedett el a Szigetvári Fémipari Vállalatnál,
majd áthelyezéssel munkát vállal a MüM 305. sz. Ipari Szakmunkás-

képzõ Intézetnél (Faller Jenõ Szakközépiskola), Várpalotán 1957. augusztus 1-tõl
1994-ig, nyugdíjba vonulásáig. Mint technikus-tanár dolgozik a vájár, bánya-elektro-
lakatos, mélyfúró és kútüzemelõ szakmák mûszaki tantárgyainak oktatása területén
(bányagéptan, szakrajz, szakmaismeret, munkavédelem). Az iskolában induló
bánya-elektrolakatos szakközépiskolai mûszaki tantárgyak tankönyveinek lektorá-
lását végzi a MüM Módszertani Intézetének felkérésére. Mint iskolájának újítási fe-
lelõse nagyon sok bányaipari szakmához szükséges oktatási eszköz tervezõje és ki-
vitelezõje (pl.: szellõzõk, vitlák, aknagépek stb.). Ezen eszközök jelenleg is látható-
ak a várpalotai bányász helytörténeti múzeumban. A Módszertani Intézet felkérés-
re faliképeket, írásvetítõ anyagokat, modelleket készít, melyek a bányaipari taninté-
zet oktatási segédanyagai is. Munkahelyén a Pedagógus Szakszervezet titkáraként
dolgozott, majd a Munkaügyi Döntõbizottságot vezette. Tk: Kidolgozta a géplaka-
tos, bánya-elektrolakatos, vájár szakmák gépészeti oktatásához szükséges eszköz-
rendszert. Kimagaslóan jó munkát végzett írásvetítõ anyagok készítése területén.
Sok cikke jelent meg az Iparitanuló-képzés és Szakmunkásnevelés címû folyóirat-
ban. Dk: Kiváló Munkáért 1984, Veszprémi Szénbányák Kiváló Dolgozója 1988, Pe-
dagógus Szolgálati Emlékérem 1994.

HANTOS SÁNDOR igazgató (Békéscsaba, 1931. április 11.) T: Elemi
és gimnáziumi tanulmányait szülõvárosában végezte, majd a Szegedi
Tudományegyetem Természettudományi karán 1955. július 15-én
szerzett földrajz-földtan szakon középiskolai tanári diplomát. É: Dip-
loma védése utáni naptól a nagybátonyi általános iskola tanára és föld-
rajz tanítással foglalkozott. Az általános iskolában mûködõ kihelyezett
levelezõ tagozatú technikumban ásvány- és kõzettant, földtant, õslény-
tant, tereptant tanított. 1959. szeptemberértõl a helyi vájáriskola óra-

adó, majd 1960. augusztus 1-tõl teljes óraszámban tanító geológiát oktató tanára
lett. 1962-ben igazgatóhelyettesnek, majd 1963 októberétõl igazgatójának nevezték
ki, ezt a funkcióját nyugdíjazásáig töltötte be (1991). A vájárképzés megszûnése
után (1967), két alkalommal szervezte át az intézményt (kicserélve a tantestületet,
képzési profilt) a helyi igényeknek megfelelõen. Az 1970-es évek közepére olyan
testületet sikerült kialakítania, mely munkáját és feladatát magas szinten tudta vé-
gezni, országos elismerés mellett. A bányaipari szakmák megszûnése után új szak-
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mák indítása vált szükségessé (mezõgazdasági gépszerelõ, lakatos, villanyszerelõ,
esztergályos, hegesztõ, nõiruha-készítõ). Kiemelkedõ feladat volt 1978-tól a ruha-
ipari technikum indítása. M: Szakmai, pedagógiai tevékenysége sokrétû munkát ta-
kar. Elkészítette Nagybátony monográfiáját, pályamunkát készített Nagybátonyi
szénvidék címmel, Szakoktatás c. folyóiratban több alkalommal jelent meg cikke,
tanulmánya, geológia tantárgy tanításához készített módszertani levelet, elkészítet-
te Nógrád megye természetföldrajzi térképsorozatát atlasz formájában. Tk: Egri
Tanárképzõ Fõiskola földrajz tanszéke megbízásából konzultációs csoportot veze-
tett földrajz szakos levelezõ hallgatók részére. Érettségi elnökként 2002-ig tevé-
kenykedett. Dk: Munka Érdemrend bronz fokozat, MüM Kiváló Dolgozója, Ifjúsá-
gért Érdemérem, Kiváló Munkáért (Nógrádi Szénbányák Vállalat), Pedagógus
Szolgálati Emlékérem, Arany Katedra Emlékplakett (40 év egy iskolában), Bátony-
terenyéért kitüntetés aranygyûrûvel, Fáy András aranygyûrû, Aranyoklevél 50 év
pedagógia munkáért.

HANZÓK ISTVÁN szakoktató (Diósgyõr, 1937. december 12.) Nõs,
felesége Kvaszta Éva gyors-gépíró. Gyermeke: dr. Hanzók Éva orvos.
T: 1952-ben a perecesi Általános Iskola 8 osztály elvégzése után a 100.
sz. Szakmunkásképzõ Intézetbe került, ahonnan 1954-ben villanysze-
relõ szakmunkásként szabadult v. kategóriás fizetési osztályon, ami
akkor a legmagasabb volt. Továbbképzések során megszerezte- a laka-
tos, ív- és gázhegesztõ szakmunkás bizonyítványt, majd 3 éves tanfo-
lyam után az elektrikusi képesítést, ami a nagyfeszültségû villamos

központok kezelésére jogosított. É: Elsõ munkahelye a Borsodi Szénbányák Baross-
akna Bányaüzeme, a bánya bezárása után 1960-ban Lyukóbányára került. 1963-ban
került a 104. sz. Szakmunkásképzõ Intézethez oktatónak. A vájár tanulók vasipari
képzésével bízták meg, ami a bányagépek szerelése, mûködésének ismertetése, ki-
sebb javítások elvégzésébõl állt, 1963-1991-ig, nyugdíjazásáig ebben a beosztásban
dolgozott. A vájártanulók országos versenyére való felkészítésben minden évben
részt vett, a versenyen a 104. számú Intézet tanulói szép eredményeket értek el,
többnyire elsõ helyezést. Dk: Munkája eredményeként több dicséretben, és anyagi
elismerésben, valamint jutalomban részesült. A legmagasabb kitüntetése, a Szolgá-
lati Érdemérem Gyémánt fokozata.

HORNYÁK MIKLÓS (Bánhida, 1936. december 3.). 1955-ben kötött
elsõ házasságából egy fiúgyermeke született 1956-ban. Második fele-
ségével Ficsor Máriával élt együtt 2004-ig, a haláláig. T: Tatabányán
végezte az általános iskolai tanulmányait, majd Budapesten lett vil-
lanyszerelõ szakmunkástanuló. 1954 márciusában szabadult kitûnõ
eredménnyel. 1963-ban villamosipari technikusi, majd 1968-ban a Bu-
dapesti Mûszaki Egyetemen technikus tanári diplomát szerzett. É: A
Tatabányai Szénbányák Vállalathoz helyezkedett el, elõször 1959-ig,

mint villanyszerelõ, majd 1962-ig elektrikus. 1962. augusztus 24-én került szakokta-
tó-tanárként a 312. sz. Ipari Szakmunkásképzõ Intézetbe, Oroszlányba. 1968-ig
szakoktató-tanárként, majd mûszaki tanárként dolgozott az iskolában. Ekkor lett
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gyakorlati oktatásvezetõ 1973-ig. Ettõl az idõtõl kezdve 1996-ig, nyugdíjba vonulá-
sáig, mint mûszaki tanár dolgott. 1983 és 1988 között, országos szakfelügyelõként is
tevékenykedett.

HOLL JÓZSEF mûszaki-tanár. (Csolnok, 1943. április 1.) Sz: Izing Ró-
za és Holl József bányász gyermeke. Nõs. Gyermekei: Loretta (tanár),
Nikoletta (banki tisztviselõ). T: Általános iskolai tanulmányait Csol-
nokon végezte, majd az I. István Gimnáziumban érettségizett 1961-ben
Esztergomban. Érettségi után a 317. sz. Ipari Szakmunkásképzõ Inté-
zetben szerszámkészítõ szakmát tanult. Gyõrben végezte el a Mûszaki
Fõiskola mûszaki oktatói szakát 1975-ben. Beosztásának megfelelõen
szüksége volt a tanári diplomára, s ezért az egri Tanárképzõ Fõiskolán

végezte el a mûszaki tanárképzõ szakot 1978-ban. Német nyelvbõl felsõfokú nyelvvizs-
gát tett 1992-ben. Késõbb a Berzsenyi Dániel Tanárképzõ Fõiskolán Szombathelyen
német nyelvtanári diplomát szerzett 1998-ban. É: Szakmaszerzése után (1963) az esz-
tergomi SZIM Marógépgyárban helyezkedett el és szerszámkészítõként 1971-ig dol-
gozott. Innen került a 317. sz. Ipari Szakmunkásképzõ Intézethez (Esztergom) szak-
oktatónak. Gépszerelõ tanulók gyakorlati és elméleti oktatását végezte, mint szakok-
tató tanár. Iskolája igazgatójának kérésére elvállalta Anna-völgy bányaüzem területén
a vájár tagozat irányítását. Ezen tevékenységét a bányaipari képzés megszûnéséig vé-
gezte. Késõbb újra az anyaiskolában dolgozott. Német nyelvtanári diplomájának meg-
szerzése után a 11–12 évfolyam szállítmányozási technikumban, kõmûves és asztalos
szakmáknál német mûszaki nyelvismeretet tanít. Tm: Bányász fúvószenekar aktív tag-
ja. Ct: Komárom-Esztergom megyei 24 Óra c. lapban több cikke jelent meg iskolájá-
ról, vájár SZKT versenyek értékelésérõl. Dk: Kiváló Dolgozó (SZIM) 1970.

HUBER MIHÁLY mûszaki-tanár (Csolnok, 1931. december 27.) Bá-
nyász dinasztia, Huber Mihály vájár és Szabó Mária htb. négy gyerme-
ke közül az elsõ fiú. Családi állapota nõs, elsõ házasságából egy fiú
gyermeke született (Mihály, okl. faipari mérnök, ELTE Bölcsész kar
filozófia szak 1968). T: Polgári iskolai tanulmányai után 1950-ben ke-
reskedelmi érettségi vizsgát tett. Dudapesti Mûszaki Tanárképzõ Fõ-
iskolán bányaipari szakon végzett 1954-ben. A Politikai Fõiskolát
1965-ben végezte el. É: Fõiskolai tanulmányai után 1954-tõl a Péliföl-

di vájár iskolában tanít, majd 1954 õszétõl a Várpalotai Szénbányászati Tröszt állo-
mányában dolgozik. 1954. október 5-tõl 1990. április 5-ig, nyugdíjba vonulásáig, a
MüM 305. sz. ISZI (Faller Jenõ Szakközépiskola) Várpalota dolgozott, mint mûsza-
ki-tanár. Tantárgyai: bányamûveléstan, geológia, bányagéptan, szakrajz, munkavé-
delem-balesetelhárítás. 1968-1972 között az iskola párttitkára, 1979-tõl a BDSZ if-
júsági fõbizalmija, 1980-tól titkára, 1961-1989 között a Munkásõrség tagja (raj és
szakasz parancsnok), 1972-tõl a Várpalotai Bányász Fúvószenekar tagja, valamint a
tési Bakony Virága dalkör tagja is. Dk: Bányász Szolgálati Érdemérem bronz foko-
zat 1962, Bányász Szolgálati Érdemérem ezüst fokozat 1967, Munkásõr Emlékjel-
vény 5 éves 1967, Kiváló Munkásõr 1975, Munkásõr Emlékjelvény 10 éves 1972, Ok-
tatásügy Kiváló Dolgozója 1977, Pedagógus Szakszervezet K.v. Elismerõ Oklevél
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1984, Kiváló Munkásõr 1985, Haza Szolgálatáért Érdemérem arany fokozat 1988,
Szocialista Kultúráért 1988, Kiváló Véradó Emlékérem 2000, 305. sz. ISZI Törzs-
gárda arany fokozat 1980.

HÜLBER JÁNOS (1906-1994) Cipész szülõk gyermekeként nõtt fel.
Majd az alapiskola (négy elemi) elvégzése után lakatos inasként dol-
gozott Finta Mihály mesternél, Várpalotán. 1923-ban lakatossegéd-
ként munkát vállal a Sió-csatorna szabályozásánál, mint hajógépész,
majd a Veszprém megyei közútkezelõnél dolgozik úthenger-gépész-
ként. 1930-tól az Unió Bányászati és Ipari Rt-nél dolgozik. 1930-ben
házasságot köt Bachora Ilonával és egy gyermekük születik (Gyula,
gépésztechnikus-szakoktató). Az Unió Bányászati és Ipari Rt-nél,

mint aknagépész, majd a várpalotai kis erõmûnél, mint turbinagépész dolgozik. Ki-
magaslóan jó szakmai tudását 1945 után a bánya központi mûhelyében kamatoztat-
ja és a bányagépész részleg mûvezetõje megbízást kapja. Esti tagozaton elvégzi a
polgári iskola négy évfolyamát, 1952-ben. 1952. évben megbízást kap a Várpalotai
Szénbányászati Tröszt Gépüzem vezetésétõl a bánya-elektrolakatos szakma oktatá-
si feltételeinek biztosítására, tanüzem létrehozására. Ezen tevékenységét 1952-1966
közötti idõszakban (nyugdíjazásáig) az üzem és az iskola megelégedésével végzi,
mint a tanmûhely üzemi vezetõje.

DR. IVÁN LÁSZLÓ nyugdíjas igazgató (Báta, 1939. október 22.) Sz:
Varró Margit, apja: Iván István Nõs, neje Sárvári Magdolna. Két
gyermekük van, László és Gábor (elõbbi mûszaki vezetõ. utóbbi autó-
és klimaszerelõ). T: Általános iskolai tanulmányait Bátán végezte
1954-ben. 1955-ben jelentkezik Komlóra vájártanulónak. 1958-ban
vájárvizsgát tesz, majd technikumi tanulmányokat folytat Pécsett. 1959
õszén katonai szolgálatra hívják, ezért tanulmányait egy év megsza-
kítással folytatja. 1963-ban tett technikusminõsítõ vizsgát. 1968-ban

kezdte tanulmányait a Pécsi Pedagógiai Fõiskola magyar-történelem szakán, ahol
tanár diplomát szerez. 1978-ban jelentkezik az ELTE pedagógiai közoktatás-
irányítási szakára, ahol 1981-ben államvizsgázik. Tanárai bíztatására kutatásokat
végez 1982–1988 között, amikor részt vesz a Mecseki Szénbányák Pszichológiai
Laborjának mérési vizsgálati programjában. 1988 februárjában tesz szigorlati
vizsgát, szerez bölcsészdoktori diplomát. É: 1963-ban kezdte munkaviszonyát a
MüM 501. Ipari Szakmunkásképzõ Intézetben, mint vájár szakoktató-tanár, osztály-
fõnök. 1972-ben igazgatóhelyettesi megbízást kapott. 1972-tól 1979-ig irányította a
bányaipari, könnyûipari szakmák képzését és a humán elméleti ipari szakmák
képzését és a humán elméleti oktatást. 1979 szeptemberében igazgatói megbízatást
kapott. 1979-tõl 2002-ig látta el az intézményben az igazgatói feladatokat
nyugdíjazásáig. 1980-tól a Honismereti és Városszépítõ Egyesület választmányának
tagja, majd titkára. Ct: 1978-ban kollégáival Munka- és környezetvédelem
tankönyvet ír a Mûszaki Könyvkiadó megbízásából. 1984-ben kidolgozza a kettõs
szakma egy alternatíváját, melyet Miskolcon országos fórumon ismertet.
Irányításával elkészítik több szakmában (nõiruha-készítõ, lakatos, esztergályos) az
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adaptív kísérleti tananyagtervet. Több cikke jelent meg folyóiratokban. Részt vesz a
mongol-magyar tankönyv szerkesztésében lektorálásában. 1986-ban és 1992-ben
részt vesz a Mongóliába utazó küldöttségben. Tanulmányozzák az ottani iskola-
rendszert, a szakképzést, felnõttképzést és a bányamûvelési technológiákat. Dk:
1981-ben MHSZ Kiváló dolgozója ezüst, 1982-ben Munkaérdemrend Bronz
fokozata, 1985-ben MHSZ Kiváló dolgozó arany fokozat Baranyáért, 1985-ben
Mûvelõdésügy kiváló dolgozója, 1986-ban Mongol Geológiai Minisztérium Kiváló
dolgozója, 1988-ban Mongol Mûvelõdési Minisztérium kiváló dolgozója, 1989-ben
Komló Városért, 2002-ben Pedagógiai Szolgálati Érdemérem. Dk: 1981-ben MHSZ
Kiváló dolgozója ezüst, 1982-ben Munkaérdemrend Bronz fokozata, 1985-ben
MHSZ Kiváló dolgozó arany fokozat Baranyáért, 1985-ben Mûvelõdésügy kiváló
dolgozója, 1986-ban Mongol Geológiai Minisztérium Kiváló dolgozója 1988-ban
Mongol Mûvelõdési Minisztérium kiváló dolgozója 1989-ben Komló Városért,
2002-ben Pedagógiai Szolgálati Érdemérem

KELEMEN ZOLTÁN okl. bányamérnök, okl. mérnök-tanár. okl.
közoktatás-vezetõ (Tatabánya, 1955. december 20.) Sz: Kelemen Im-
re építési mûvezetõ, Kelemen Imréné fõkönyvelõ. Nõs, felesége La-
katos Andrea szövettani asszisztens. Gy: Andrea (18 ), Máté (16),
Viktória (12 ) tanulók. T: 1974 Szabó József Geológiai Szakközépis-
kola, Budapest. 1979 Bányamérnök – Nehézipari Mûszaki Egyetem,
Miskolc okl. bányamérnök. 1997 Budapesti Mûszaki Egyetem okl.
mérnöktanár. 1999 Budapesti Mûszaki Egyetem okl. közoktatás-ve-

zetõ. É: 1979 Tatabányai Szénbányák Vállalat Csordakúti Bányaüzeménél geoló-
gus mérnök. 1980 Nagyegyházi Bányaüzem geológiai osztályán helyettes vezetõ.
1984 Péch Antal Aknászképzõ Technikum szaktanára. 1997 Szabó József Városi
Középfokú Kollégium igazgatója, 2001 A Közmûvelõdés Háza Közhasznú Társa-
ság ügyvezetõ igazgatója. Tanított szaktantárgyak: geológia, mûszaki földtan, mély-
fúráskutatás és teleptan, geofizika, mélyfúrási geofizika, ásványtan. kõzettan, tör-
téneti földtan. bányászati ismeretek. geodézia, munkavédelem. mûszaki ábrázolás.
ásvány-kõzettan gyakorlat, geodézia gyakorlat, mûszaki földtan gyakorlat. Oktatá-
si tevékenység: 1984-tõl folyamatosan tanít a Péch Antal Aknászképzõ Technikum-
ban, a Szabó József Geológiai szakközépiskolában, 314. sz. Vájárképzõ Szakmun-
kásképzõben, majd ezen intézmények egyesítése után a Péch Antal Mûszaki Szak-
középiskola és Gimnázium környezetvédõ szakán is. 1996-tól az iskolai kollégium
igazgató-helyettese, majd az önálló mûködést követõen annak igazgatója. Ct: A
Héreg-Tarjáni szénmedence földtani kutatásának összefoglaló zárójelentése
(1979). Az erkölcsi nevelés fontossága a kollégiumi nevelésben (1997). A Szabó Jó-
zsef Városi Középfokú Kollégium feladatának változása a térség oktatási szerkeze-
tének átalakulásával (1999). A Szabó József Városi Középfokú Kollégium Pedagó-
giai Programja.
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KEMÉNY GÉZA technikus-tanár (Mezõberény, 1932. május 15.) Ke-
mény János géplakatos és Koppriva Mária 11. gyermekeként született,
nõs egy gyermek apja (gyermeke villamosmérnök). T: Az általános 4 és
a polgári iskola 4 osztályát Mezõberényben végezte el 1947-ben. Köz-
gazdasági középiskolai tanulmányait Békéscsabán végezte 1951-ben.
Bányaipari technikumi tanulmányait 1957-ben fejezte be. 1968, BME
Villamosmérnöki kar, technikus-tanári szak. É: Közgazdasági érettségi
után a békéscsabai gyapotfeldolgozónál helyezkedett el 1951-ben, majd

katonai szolgálatot teljesített, 1955-tõl a Mélyfúró Vállalat Várpalota üzeménél dol-
gozott. 1959. november 2-tõl nyugdíjazásáig a MüM 305. sz. Ipari Szakmunkásképzõ
Intézetnél (Faller Jenõ Szakközépiskola) Várpalotán dolgozott, mint mûszaki tanár.
Beosztásának megfelelõen a mélyfúró-kútüzemelõ szakmunkás és szakközép tagoza-
ton tanított geológiát, géptant, munkavédelmet, szakmaismeretet. Tk: Munkatársai-
val közösen dolgozták ki a mélyfúró-kútüzemelõ szakma óra- és tantervét, valamint
eszközrendszerét (faliképek, modellek, eszközök, geológiai kõzetminták gyûjtemé-
nye). Részt vett a szakmai tankönyvek írásában. Munkái között sorolható fel Mély-
fúró és kútüzemelõ anyagismeret I-II kötet írása, Munkavédelem I-II kötet és Szak-
maismeret I-III évf. tankönyveinek lektorálása. Elkészítette a géptani ismeretek ok-
tatásához szükséges szaktárgyi módszertani útmutatót. Mint a szakmai oktatás mun-
kaközösségi vezetõje sok hasznos tanáccsal szolgált a gyakorlati oktatás szervezése,
illetve megvalósítása területén. A Bányaipari Dolgozók Szakszervezetének iskolai
alapszervezetében, mint gazdasági felelõs dolgozott. Dk: 1978. Szakszervezeti moz-
galomban végzett munkáért oklevél, 1981. Szakszervezeti mozgalomban végzett
munkáért dicsérõ oklevél, 1985. Bányász Szolgálati Érdemérem bronz fokozat, 1986.
Bányász Szolgálati Érdemérem ezüst fokozat, 1987. Bányász Szolgálati Érdemérem
arany fokozat, 1983. Kõolajkutató Vállalat Kiváló Dolgozója, 1988. Vízkutató Válla-
lat Kiváló Dolgozója, 1990. Pedagógus Szolgálati Emlékérem.

KISS GYÖRGY tanár (1933. szeptember 20., Budapest). T: Négy pol-
gárit végzett. Géplakatos szakmát tanult Csepelen a Fémmûvekben.
Bányagépész technikusi oklevelet szerzett, majd 1954-ben elvégezte a
Mûszaki Tanárképzõ Fõiskolát. É: Az intézethez 1954. augusztus 18-
án került fõhivatású szakelméleti tanárnak. A vájároknál bányagép-
tant, a bánya-elektrolakatosoknál szakelméletet tanított. 1958-1963-ig
a Bányagéptan országos szakfelügyelõje volt. 1965-66 és 1970-71-es
tanévben igazgatóhelyettesként tevékenykedett. 1994-ig dolgozott, 40

évig az intézetben. Ct: Bánya-elektrolakatos tankönyvet, tantervet, vizsgatételeket
írt. Kidolgozta a külfejtõ bányamûvelõ és bányagépkezelõ tantervet, szakmai szint
követelményeket. Több szakmában tanított szakelméletet: vájároknál géptant,
bánya-elektrolaktosoknál szakmai ismeretet, anyagismeretet, külfejtõ bánya-elek-
trolaktosoknál szakmai ismeretet, anyagismeretet bányamûveléstant. Külszíni bá-
nyamûvelõknél teljes szakelméletet. Hegesztõknél szakelméletet. Géplakatosoknál
szakmai ismeretet, anyagismeretet. Szerkezet-lakatosoknál szakmai ismeretet. Álta-
lában a többi szakmáknál a munkavédelmet. Tm: 1975-1994-ig az iskola szakszerve-
zeti titkára volt. Dk: Oktatásügy Kiváló Dolgozója kitüntetést kapott.
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KISS VINCE (Novajidrány, 1941. április 4.) Nõs, felesége Tompos
Katalin könyvelõ. Gyermeke: Attila üzletvezetõ egy épületgépészeti
áruházban. T: Általános iskola 1955, Abaújkér. Vájáriskola 3 éves
képzés 1959, Sajószentpéter 103-as Intézet. Bányaipari Technikum
1963, Miskolc Mikoviny Sámuel Aknászképzõ Technikum. Felsõfokú
Bányagazdasági technikum 1968, Tatabánya. Nehézipari Mûszaki
Egyetem Bányamérnöki Kar 1977, Miskolc. Gépészmérnök-tanár
1985. É: A technikum elvégzése után Miskolcon helyezkedett el a Ce-

ment és Mészmûvek Miskolc Tapolca Kõbányájában, ahol mûszakvezetõ, közvetlen
termelésirányító volt, s közben bányamérési feladatokat is ellátott, összesen hét évet
dolgozott. A kõbányászati munkája közben két évet Lyukóbányán dolgozott aknász-
ként, hol elõvájáson, hol pedig fejtésen. Az Északmagyarországi Tégla és Cserép-
ipari Vállalatnál, a központban Mályiban bányamûszaki csoportvezetõ volt. Négy
megye bányászati munkáját, a kisajátítástól a bezárásig irányította 11 éven át. Mun-
ka közben szerezte meg a felsõfokú végzettségét. A vájáriskola elvégzése után olyan
vágya volt, hogy ilyen szakmát tanítson, ezért tanult és igyekezett úgy elsajátítani,
hogy azt megfelelõ módon átadja a fiatalabb nemzedékeknek. Szakmai ismeretség
alapján kereste fel a Lyukóbánya Tanbánya Igazgatója, – Solymosi László – hogy
menjen el tanítani a Debreczeni Márton 104. sz. Szakmunkásképzõ Intézetbe
Miskolc-Perecesre. Szívesen vállalta a felkérését és az 1981-es tanévtõl nyugdíjba
vonulásáig, 1999-ig tanárként dolgozott. Feladata szakmai képzés volt. Tanította
bányamûvelést, bányagéptant, geológiát, szakrajzot, munkavédelmet. A rendszer-
váltás után továbbképzésen vett részt és más szakmában is tanított gazdasági isme-
reteket. Lyukóbányán a technikusképzésben is részt vett, ahol gazdasági ismerete-
ket és geológiát tanított. Nyugdíjba vonulása után még négy évet dolgozott óraadó
tanárként a Szemere Bertalan Középiskolában, Miskolcon, ahol gazdasági ismere-
teket tanított. Jelenleg a Mályi Tégla Kft-nél dolgozik, mint tanácsadó. Mûszaki
üzemi tervet készít, ellenõrzi és felméri a meddõ- és anyagkitermelést és felelõs bá-
nyamûszaki vezetõ helyettesi feladatokat lát el. A vájár szakmai versenyen több al-
kalommal részt vettek tanulói, ahol jó eredményeket értek el. Több alkalommal vol-
tak elsõ helyezettek. Egy alkalommal az általa felkészített tanítvány érte el a legma-
gasabb pontszámot, amit a szakmában mértek az országban. A vájárképzésnek több
éven át a szakmai vezetõje is volt. Szerette ezt a munkát és mind végig lelkesen vé-
gezte. Nyugdíjba vonulása után egy évvel megszûnt a vájárképzés az iskolában. Dk:
Több esetben kapott munkahelyén kiváló munkáért oklevelet, jelvényes kitüntetést.
Miniszteri kitüntetésben részesült 1989-ben.

KOMORÓCZKI KÁROLY (Miskolc, 1956. március 31.) Nõs, felesé-
ge Rudák Borbála (gépi csomagoló). Egy gyermek édesapja. T: 1962-
1970 Általános Iskola, Emõd. 1971-1974 Ipari Szakmunkásképzõ vá-
jár, Miskolc-Pereces. 1983-1987 Bányaipari Aknászképzõ Technikum,
Miskolc. 1991-1994 Miskolci Egyetem mûszaki szakoktatói fõiskolai
szakán mûszaki szakoktatói diploma. É: 1974-1987 vájára Borsodi
Tanbányánál, illetve a Miskolci Bányaüzemnél. 1987-1993 Debreczeni
Márton Szakmunkásképzõ Iskola vájár szakoktatója. 1993-tól Lyukó-
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Miocén Tanbánya és Bányászképzõ Kft-nél aknász. 1996. szeptember 1-tõl fõak-
nász, 1998. március 1-tõl bányamester, 1998. október 1-tõl felelõs mûszaki vezetõ.
Dk: 1994-ben Elismerõ Oklevelet kap.

KORNREICH FERENC okleveles villamosmérnök, kitüntetéses mér-
nök-tanár (Budapest, 1938. január 3.). Nõs, öt gyermeke, hét unokája
van. Felesége nyugdíjas mûtõsnõ. T: A középiskolát az esztergom-
kenyérmezõi Bányagépészeti Technikumban végezte 1957-ben. 1989-
ben kitüntetéses mérnöktanári oklevelet szerzett. É: 1963-ban került
vissza volt technikumába, az akkor már Hell József Károly Bányagé-
pészeti és Bányavillamossági Technikumba a bányavillamosság taná-
rának. Munkája során a szakmai tárgyak mellett a közismereti tárgyak

oktatásában is részt vett. 1991-tõl 1997-ig az iskola mûszaki igazgatóhelyettese, '97-
tõl '99-ig, nyugdíjazásáig igazgatóhelyettes volt. Az iskola összevonása után a jog-
utód esztergomi Botytyán János Gimnázium és Mûszaki Középiskolában tanított
2002. augusztus 31-ig, óraadóként. Hosszú ideig érettségi és képesítõ vizsgaelnök-
ként is tevékenykedett. Ct: Az elsõ részletes iskolatörténeti könyv szerzõje. Tevé-
keny része volt a képzési formákhoz igazodó új tantervek összeállításában. Tan-
könyveket írt, lektorált. Dk: 1994-ben tanácsosi címet kapott. Korábbi elismerései:
1975 Nehézipar Kiváló Dolgozója, 1986 Kiváló Munkáért kitüntetés.

KÓTA KÁLMÁN mûszaki szakoktató (Adony, 1939. augusztus 1.)
Kóta István ácsmester és Paulusz Mária szakácsnõ házasságából szü-
letett második gyermek. Nõs, felesége Kõvári Erzsébet, gyermekei:
Melinda pedagógus, Kálmán Okl. mérnök-közgazdász. T: Az általános
iskola elvégzése után Székesfehérváron a József Attila Gimnáziumban
érettségizett 1957-ben, majd az Országos Vízkutató és Fúró Vállalat-
nál fúrómesteri vizsgát tett 1960-ban. MüM által szervezett hároméves
pedagógiai tanfolyamot 1965-ben fejezte be, majd 1970-ben szerzett

mûszaki szaktanítói képesítést. Felsõfokú végzettséget a Gyõri Távközlési, Mûszaki
Fõiskolán szerzett 1973-ban, mint mûszaki oktató. É: 1958 és 1962 között a Vízku-
tató és Fúró Vállalatnál dolgozott Budapesten. 1962. május 20-tól nyugdíjazásáig
(1997) a MüM 305. sz. Ipari Szakmunkásképzõ Intézet (Faller Jenõ Szakközépisko-
la) Várpalota állományában dolgozott, mint szakoktató, illetve mélyfúró és kútüze-
melõ szakma tanudvarának és tanmûhelyének vezetõje. Kt: Az 1968. évben bekap-
csolódó olajipari képzés biztosítása céljából részt vett annak a csoportnak a munká-
jában, amelyik az új szakmai képzés óra- és tantevét készítette el, valamint megha-
tározta a szakmai szintet. Az új szakmához szükséges szemléltetõeszköz-rendszer
kimûvelését illetve a szakelméleti oktatáshoz szükséges szakmaismeret tankönyv I-
III kötetét írta meg, lektorálta az összes többi tankönyvét. Közéleti tevékenysége a
Hazafias Népfront illetve a Pedagógus Szakszervezeti munkában érvényesült. Mint
az iskola szakszervezeti titkára egy kb. 120 fõs csoportot képviselt a megyei Szak-
szervezeti Tanácsban, majd késõbb az egész város képviseletét látta el. Munkájával,
hasznos tanácsaival szolgálta szakszervezetét. Dk: Várpalotáért arany plakett 1973,
Veszprém megyéért ezüst fokozat 1976, Kiváló Munkáért 1978, Földtani Kutatás
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Kiváló dolgozója 1983, Szakszervezeti Munkáért Oklevél 1984, Bányász Szolgálati
Érdemérem bronz fokozat 1985, Érdemes Társadalmi Munkáért (Népfront) 1985,
Kõolajkutató Vállalat Kiváló Dolgozója 1986, Bányász Szolgálati Érdemérem ezüst
fokozat 1986, BM Dicsérõ Oklevél 1987, Szakszervezeti Munkáért ezüst fokozat
1988, Pedagógus Szolgálati Emlékérem 1995.

DR. KRISZTIÁN BÉLA PhD (1929) tanszékvezetõ egyetemi docens a
PTE Felnõttképzési és Emberi Erõforrás Kara Humán Menedzsment
Tanszékén. T: Tanulmányait a Budapesti Mûszaki Egyetemen, az
Eötvös Loránd Tudományegyetemen, a SZOT Felsõfokú Munka-
védelmi Szakán, majd a Pécsi Tudományegyetemen végezte. É: 1953-
56 között mûszaki, 1957-1982 között földalatti beosztásokban, utóbb a
Mecseki Szénbányák és az IpM Ipari Szénközpont  alkalmazottjaként
dolgozik (1989). A PTE oktatója az 1989 évtõl. Szt: Mint szakmai és

közíró 1947-tõl szerepel. Számos könyv, tanulmány jegyzi tevékenységét. Szakmai
kihívásnak tekinti azon kérdések elméleti és gyakorlati megválaszolását, amely
szerint mi módon lehet megfeleltetni a személyt, a szervezeteket (minden szinten és
formában) a változó és globalizált környezet elvárásainak, amely megítélése szerint
interdiszciplináris megközelítést kíván. Ennek érdekében a történeti értékek
számontartása mellett a széleskörû szakmai-pedagógiai kutató és alkalmazó
munkát tekinti meghatározó feladatának. Dk: Többek között a Bányász Szolgálati
Érdemérem bronz, ezüst, arany és gyémánt fokozata, többszörös Kiváló Bányász és
Kiváló Munkaügy kitüntetések, a Comenius, Makarenko és az Apáczai Csere Díj, a
Magyar Köztársaság lovagrendje, az I. osztályú Honvédelemért kitüntetõ cím
birtokosa. Több hazai és külföldi tudományos és társadalmi szervezet tagja.

LADÁNYI ANDRÁS író, szerkesztõ (Nyíregyháza, 1945. november
27.) T: Az általános iskolát Borbányán, a hároméves vájár iskolát Ta-
tán ( MüM 311. sz. Ipari Szakmunkásképzõ Intézet 1960-63), a gimná-
ziumot Tatabányán végezte, majd az Egri Tanárképzõ Fõiskolán szer-
zett népmûvelés-pedagógia szakon tanári diplomát. Különbözõ isko-
lák – szociológia, újságíró stb. – levelezõ tagozatán tanult. É: Tizenöt
évig dolgozott Tatabányán a bányában vájárként. Az ifjúsági mozga-
lomban is aktívan részt vett, késõbb népmûvelõként a tatabányai Nép-

házban tevékenykedett. 1977-tõl 1983-ig a bányászszakszervezet központjában a
kulturális osztályon, Budapesten, az iparág közmûvelõdését irányította. 1983-tól
2002-ig a bányászszakszervezet központi lapjának a Bányamunkásnak a fõszerkesz-
tõje. Ct: Az elsõ írásai a Komárom megyei Dolgozók Lapjában jelentek meg. Tata-
bányán lapot alapított és szerkesztett Szavunk címmel. Számos fõvárosi és vidéki or-
szágos napi és heti lapban, valamint irodalmi újságokban publikált és publikál.
Munkásságának nagyobb, tekintélyesebb része a bányászathoz kötõdik. Elsõ köny-
ve Bányász a történelemben, 1984-ben jelentette meg a Népszava Kiadó 10.000 pél-
dányban, amit követett az Adalékok a bányamunkás történetéhez (1988) címû
könyve. A harmadik könyvének a címe Toborzó (1996), – ami 1986-ban készült el,
de csak tíz év múlva jelent meg – átfogó munka a vájárképzésrõl. Visszatekint a
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múltba, majd a jelen felé fordul, de elsõsorban a felszabadulás óta eltelt idõszakot
veszi bonckés alá. Krisztián Béla írta 1985. december 14-én a könyvrõl: „A téma
olyan érdekfeszítõ volt és annyira az élet oldaláról közelít, hogy dokumentarista re-
génynek is nevezhetném”. A bányászatról írta a következõ könyveket: Harc a bá-
nyászokért (1996), Harc a bányászatért (1997), Tatabányai eocén bányászok (2003),
Mûszakváltás (2003). Irodalmi munkásságáért és fõleg a 2000-ben írt Váci Mihály
„Élj tiszta tüzeidben” címû irodalmi szociográfiájáért 2001-ben MSZOSZ Irodalmi
Díjat kapott. 2004-ben megjelent Monostorapáti a völgy kapuja címû szociográfiá-
ja, és 2005-ben pedig a Kapolcshoz hû maradni könyve és Monostorapáti címmel fo-
tóalbum jelenik meg. Tm: 2004-ben a Váci Mihály Kör titkárává választották. A Vá-
ci Mihály Kör lapjának, a Bodzának a szekesztõje.

LAKATOS PÉTER fúrómérnök, tanár (Belgiumban született 1931-
ben). T: Iskoláit már Magyarországon végezte. 1953-ban szerzett diplo-
mát Sopronban a Mûszaki Nehézipari Egyetem olajmérnöki szakán. É:
Fúrómérnökként Zalában, Bázakerettyén kezdett dolgozni, majd foly-
tatta Gellénházán. Üzemvezetõként a bázakerettyei és lovászi üzemek-
ben, 1970-tõl pedig a KFV nagykanizsai központjában került operatív
osztályvezetõ beosztásba. Innen ment külföldi munkára, Irakba, ahol a
kint dolgozó fúrócsoportot irányította. Megromlott egészségi állapota is

segített a döntésében, amikor – az iskolavezetés hívására – elfogadta az olajos szakma
oktatását és vezetését 1975-ben. A szakmája iránti lelkesedéssel oktatta és nevelte
szakközépiskolás évfolyamokat 14 éven át. Meggyõzõdése volt, hogy az olajos szak-
mát nem elég megtanítani, azt megszerettetni is fontos ahhoz, hogy a végzett diákok
„megragadjanak” az olajiparban. Õ maga a tanári tevékenységérõl így vallott: ”... min-
dig igyekeztem jól dolgozni, ami az olajiparban létkérdés. Ott félig nem lehet csinálni
semmit. Vagy bírja valaki a feladatokat és marad, vagy nem és odébb álL A régi idõk-
ben valami külõnleges hangulata volt az olajbányászatnak, akit ez megérintett, az nem
szabadult tõle ... Ezért tanárként az egyik legfontosabb feladatomnak tartom, hogy a
gyerekekkel érzelmi kötõdést is kialakítsak a hivatás iránt ...” Sokat tett a gyakorlati
oktatás színvonalasabbá tételéért, mert gyakorló mérnökként ismerte ennek szakmai
értékét. Az üzemek segítségével, kollégái, tanítványai munkáját is hasznosítva a ’80-as
évekre az iskolai gyakorlótelepen megszaporodtak a mûködõ berendezések és szépen
parkosított környezetben folyt az oktatás. Ez a kép fogadja ma is a visszalátogató ta-
nulókat. Sajnos nem élhette meg a jól megérdemelt nyugdíjas éveket, mert betegsége
súlyosbodott és 58 évesen hunyt el. De megélhette tanítványai sikeres helytállását,
végzett diákjai köszönetét, ami – szinte valamennyiünknek a tanári pályánk végén – a
legbecsesebb elismerés. Dk: Több miniszteri kitüntetéssel ismerték el tevékenységét.

LOSSOS MIKLÓS bányamérnök, tanár (Somogysárd, 1937. augusztus
1.) Lossos Ágoston kántortanító és Varga Erzsébet elsõ gyermeke.
Nõs, elsõ feleségével, Zsákai Mariannával 1961-ben kötött házasságot.
GY: Marianna. okl. vegyész és szakfordító; László, hidrogeológus mér-
nök 1971-ben elváltak. Második felesésével, Csibi Zsuzsannával 1974-
ben kötött házasságot. GY: Borbála, magyar- és drámapedagógus ta-
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nár; Gergely, Biztonságtechnikai szakmérnök hallgató. T: Általános iskolai tanul-
mányait szülõfalujában, a gimnáziumot Kaposváron végezte. A miskolci Nehézipa-
ri Mûszaki Egyetemen 1961-ben bányamûvelõ mérnöki diplomát szerzett. É: Elsõ
munkahelye a Borsodi Szénbányászati Tröszt Sajószentpéter lI. aknáján volt 1961-
1962-ig beosztott mérnök. 1962-1968-ig a miskolci Mikovinyi Sámuel Bányaipari
Technikum mérnök-tanára volt Az iskola megszûnése miatt 1968-ban a tatabányai
Péch Antal Bányaipari Aknászképzõ Technikum mérnöktanára, majd 1973-tól mû-
helyfõnöke volt 1989-ig, amikor betegsége miatt nyugdíjazták. 1990-tõl az iskola
technikai dolgozója gondnoki beosztásban. Szt: Az 1970-es években Bányamûvelés-
tan és Bányamûveléstan gyakorlatok c. tankönyveket írt és a vájár-továbbképzéshez
állított össze szakmai anyagot. Dk: Aranykoszorús Kisjelvény 1973, Bányászat Kivá-
ló Dolgozója 1975, Nehézipar Kiváló Dolgozója 1989.

MAJOR GYULA (Felsõgalla, 1918. július 18.) Sz: Édesapja bányász
volt, 1927-ben nyugdíjazták, majd 1944-ben meghalt. Édesanyja Soós
Erzsébet haláláig, 1934-ig mosónõként dolgozott. 1948-ban nõsült, fe-
lesége Vidi Anna. 1950-ben született lányuk Mária. T, É: A 6 elemi és
a 2 év szénipari iskola elvégzése után a tatabányai VI-os aknán kezdett
dolgozni. Elõbb, mint kifutó, majd csillés, segédvájár végül vájárként
dolgozott 1940-ig, a katonai bevonulásáig. Itt kell megemlíteni, hogy a
jól sportoló atléta 1936-ban megtisztelõ lehetõséget kapott, hogy a

Berlini Olimpia megnyitójára, a megyén áthaladó olimpiai lángot vihette. Emléké-
re megkapta a lángot vivõ fáklyatartó ezüstözött másolatát, és a hitelesítõ oklevelet.
A frontszolgálatot a gyalogsági fegyvernemnél, mint szakaszvezetõ teljesítette.
Szovjet hadifogságba került, ahonnan csak 1947-ben szabadult és kerülhetett haza.
Hazajövetelét követõen ismét a tatabányai VI-os aknán helyezkedett el, mint vájár.
1950-ben az üzem javaslatára a Mûszaki Tanárképzõ Fõiskolára került, amelyet
1953-ban kitûnõ eredménnyel végzett el, és iparitanulóiskolai bányaipari szakos
szaktanárként szerzett oklevelet. 1955-ben elvégezte a lõmesteri tanfolyamot, majd
1955-tõl 1959-ig a Bányaipari Technikumot. Tanulmányai alatt, 1951-tõl 1952-ig a
tatabányai 200-as MTH intézetben nevelõként, majd 1952-tõl 1953-ig tanulmányi
felügyelõként dolgozott. 1953. február 1-jével került az oroszlányi MTH 312. sz.
Iparitanuló Intézetbe termelési oktatási igazgató helyettesnek, majd 1957. február
1-jével gyakorlati oktatásvezetõként dolgozott. 1960 õszétõl kezdõdõen, Békefi An-
tal igazgató halálát követõen, 1962. februárjáig az igazgatói feladatokat is ellátta.
1969-et követõen, a bányaipari oktatás befejezése mélyen érinti, az átalakulás során
visszaminõsítik szakoktatónak, majd 1970. augusztus 1-jével, közös megegyezéssel
az Oroszlányi Szénbányák Vállalathoz helyezik át. 1973. augusztus. 6-án vonul
nyugdíjba. Életében még egyszer 1988 és 1989-ben, az iskola akkori igazgatója meg-
hívja õt és volt munkatársait, hogy egy éven keresztül fõállásban korrepetálják a kol-
légiumban elhelyezett vájártanulókat. Az örömmel és nagy lelkesedéssel vállalt fel-
adatukat csupán azok a történelmi események befolyásolták immár véglegesen,
hogy országosan megszûnt a bányaipari képzés. Major Gyula, mint az iskola volt ve-
zetõje a közel húsz éves munkássága alatt nagyon sokat tett a vájárképzés színvona-
lának emeléséhez. Nevéhez fûzõdik a szakmai tantervek elkészítése, a mestertaná-
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ri rendszer kidolgozása, különbözõ szakmai könyvek megírása, lektorálása. A vájár-
oktatásban bevezetett tanbányai képzés bevezetése, szakmai munkaközösségek lét-
rehozása. Eredményességét mutatja a számtalan országos tanulmányi és gyakorlati
verseny megnyerése. 2004-ben hunyt el. Dk: A Magyar Népköztársaság Érdemérem
arany fokozata 1951, Szocialista Munkáért Érdemérem 1953, Szocialista Munkáért
Érdemérem 1954, Bányászati Szolgálati Érdemérem bronz fokozata 1960, Oktatás-
ügy Kiváló Dolgozója 1961.

MAUL ERVIN A Pécs melletti Mecsekszabolcson, 1932. június 11-én
született. T: A pécsi fiatal bányászok közül egyik elsõként került a
MTH szervezte Mûszaki Tanárképzõ Fõiskolára. 1954-ben a Bánya-
ipari Tagozaton, mint bányamûveléstan-szakos tanár végzett. É: 1954.
szeptemberében került az oroszlányi MTH 312. Intézetéhez, ahol
1955. augusztusáig tanitott, majd a pécsi 508. Intézetben folytatta
munkáját (1955–1957. március). A vájárképzés szakmai képzési szint-
jének erõsítése nyomán 1957. márciusában került a komlói MTH 501.

Intézetébe szakoktató-tanárként, ahol 1986-ban történt nyugdíjazásáig tanított.
Munkáját mindig a szakmai igényesség, újra törekvés, bányászati ismeretek minél
jobb megtaníthatósága vezérelte. 1958-tól 1975-ig, mint a MÜM Módszertani Inté-
zete Bányászati Tagozatának külsõ munkatársa a vájár szakma elméleti és gyakor-
lati módszereinek fejlesztésében vállalt aktív szerepet. A szakoktató-tanári forma
bevezetésében (1960-tól) és az intézet módszertani fejlesztésében (kabinetrend-
szer) kiemelkedõ munkát végzett. Az 501. Intézetben 1962–1968. között a bányásza-
ti gyakorlati oktatás vezetõje volt. 1978-tól az intézetben tanuló mongol vájártanu-
lók képzésének tíz évébõl hat évet töltött osztályfõnökként is az elméleti és gyakor-
lati oktatással. Mint elismert fafaragó, mûvészi alkotásai számos helyen gazdagítot-
ták a komlói és országos kiállításokat, több díszes tabló õrzi kezenyomát. 1986-os
nyugdíjba menetele után fáradhatatlanul gondozta a szakkört, vett részt a bõvülõ
nemzetközi kapcsolatokban, német nyelvtanárként 1998-ig tanított az intézet szak-
középiskolai osztályaiban. Bekövetkezett betegsége szakította meg ezt a pályaívet.
Dk: Munkaügyi Minisztérium Kiváló Dolgozó (1958), Bányász Szolgálati Érdem-
érem (bronz, ezüst, arany, gyémánt fokozatok), Kiváló Munkáért MK Miniszterta-
nács (1982), Pedagógus Szolgálati Érdemérem (1986), Aranyoklevél 2005, Buda-
pesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem.

MEDGYESI TIBOR kulturális nevelõtanár (Pécs, 1951. január 03.).
Sz: Simon Erzsébet, apja: Medgyesi Sándor. Nõs, két gyermeke van
Márk és Ferenc vállalkozók. Felesége Fajka Klára. T: Általános
iskoláit Komlón végezte, majd a Kun Béla Gimnáziumban folytatta
tanulmányait, ahol egy évet végzett. Ezt követõen került az 501.
Szakmunkásképzõ Intézetbe bánya-elektrolakatos tanulónak, ahol
1969-ben végzett. Ekkor kezdte meg munkaviszonyát a Mecseki Tan-
bányán. 1969-ben kezdte tanulmányait a pécsi Széchenyi István

Szakközépiskolában. 1971-ben érettségizett. Jelentkezik a bajai Mûszaki Oktató-
képzõbe, ahol 1974-ben tesz államvizsgát. É: 1971 novemberében kerül az 501.
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Szakmunkásképzõ Intézet kollégiumába nevelõtanári beosztásba. 1979–1988-ig fo-
lyamatosan a mongol tanulók képzésében nevelésében vesz részt. 1991-tõl kulturális
nevelõtanár és ifjúságvédelmi felelõs. Mûködése alatt a mongol és magyar törté-
nelmi események, évfordulók megünneplésének szervezõje, kiállítások kivitelezõje.
Részt vett a magyar-mongol, mongol-magyar kéziszótár, a magyar-mongol olvasó-
könyv írásában, szerkesztésében. Dk: Munkája elismeréseként számtalan dicséretet,
jutalmat kapott. 1984-ben Mûvelõdési Miniszteri Dicséretben részesült.
Jelenleg is iskolánk dolgozója.

MOLNÁR JÓZSEF vájár-szakoktató (Várpalota, 1921. augusztus 2.)
Nõs, felesége Kósa Julianna, gyermekei: József (villamosmérnök és
számítástechnikai mérnök), János (autógépész üz.mérnök, számítás-
technikai mérnök, mérnök-tanár) É: A Magyar Honvédségnél 1942-
tõl 1945-ig sorozott katona a II. világháborúban. Fogságból való sza-
badulása után a Várpalotai Szénbányászati Vállalat Ferenc-bánya
üzeménél bányamunkásként, majd 1950-ben megszerzett vájár képe-
sítése után vájárként dolgozott. Kiváló munkája elismeréseként 1952-

tõl a 305. sz. Ipari Szakmunkásképzõ Intézethez helyezték át népgazdasági érdek-
bõl szakoktatói állományba. Oktatói munkája mellett lõmesteri képesítést, gépke-
zelõi tanfolyamot végzett, majd a bányaipari technikumba iratkozott be. A MüM
Szakoktatási Fõosztálya által szervezett pedagógiai tanfolyamot végezte el, így már
pedagógiai ismeretekkel felvértezve tudott az oktató-nevelõ munkában részt ven-
ni. Késõbb 1958-tól a vájártanulók fõoktatója lett. Mint aktivista a BDSZ-ben dol-
gozott. Az iskolában a munkaügyi döntõbizottság elnökeként és munkavédelmi fe-
lelõsként dolgozott 1977-ben történt nyugdíjazásáig. Dk: Munka Érdemérem 1954,
Bányász Szolgálati Érdemérem bronz fokozat 1958, Bányász Szolgálati Érdem-
érem ezüst fokozat 1965, Bányász Szolgálati Érdemérem arany fokozat 1972, MüM
305. sz. Ipari Szakmunkásképzõ Intézet arany törzsgárda 1974, Pedagógus Szolgá-
lati Emlékérem 1977.

NEKOVETICS OSZKÁR okl. bányagépészmérnök (Nagykáta, 1936.
november 19.). Nõs, 1961-ben kötött házasságot, felesége Szigetvári
Erika, leánya Boglárka (1966). T: Általános iskolai tanulmányait
Tápiószelén 1951-ben fejezte be, középiskolai tanulmányait a Nagyká-
tai Gimnázium Reáltagozatán végezte, ahol kitüntetéssel érettségi-
zett. Egyetemi tanulmányait a miskolci Rákosi Mátyás Nehézipari
Mûszaki Egyetem Bányászati Karának Bányagépész Szakán végezte
1955-60-ig. É: A diploma megszerzése után a Dorogi Szénbányászati

Tröszt Gépészeti Osztályán gépészeti elõadóként 1961. év õszéig dolgozott, amikor
az Esztergom-kenyérmezõi Hell József Károly Bányagépészeti és Bányavillamossá-
gi Technikumban vállalt szaktanári állást. Bányagép-szerkezettan, bánya-villamos-
ságtan, mechanika, elektrotechnika, fizika, matematika, stb. tantárgyak tanítására
kapott megbízást. 1962. évtõl a technikum mûhelyfõnökévé és mûszaki igazgatóhe-
lyettesévé nevezték ki. Elõadója és mûhelyfõnöke volt a technikumban idõközben
életre hívott Felsõfokú Bányagépészeti és Vegyigépészeti Technikumnak is. Ezek-
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ben a beosztásokban dolgozott 1976. évi távozásáig. 1976-85-ig a tapolcai székhelyû
Bakonyi Bauxitbánya Vállalat Munkásmûvelõdési és Továbbképzõ Központjának
intézmény vezetõjeként tagozatvezetõje volt a tatabányai Péch Antal Bányaipari
Aknászképzõ Technikum bányaipari aknász és bányagépész kihelyezett tagozatai-
nak. 1985-tõl napjainkig (2005.) az Esztergom-kenyérmezõi Ipari Vezetõképzõ In-
tézet, majd OKTÁV Továbbképzõ Központ Rt. fõmunkatársaként 5 éven át szer-
vezte a bányászati vezetõk bányabiztonsági továbbképzõ tanfolyamait. Késõbb
munkavédelmi, tûzvédelmi, villamos biztonságtechnikai felülvizsgáló tanfolyamok
szervezésével foglalkozott, de jelentõs számú bányászati szakképesítõ tanfolyam
(pl.: bányagép- és berendezés-kezelõ I., II., aknaszállító-gépkezelõ, bányamentõ,
robbantómester, robbantás-vezetõ, stb.) szervezésével és lebonyolításával is foglal-
kozott. Ct: Összesen mintegy 25-30 középiskolai és felsõfokú technikumi tankönyv
és jegyzet szerzõje, szerkesztõje, lektora.

NÉMETH GÉZA mérnök-tanár (Kaposvár, 1937. június 6.). Németh
Géza mérnökség vezetõ, Radosits Rózsa tanítónõ. Nõs, Marjanek Er-
zsébet ny. gazdasági vezetõ. Gyermeke: Zsuzsanna vegyészmérnök. T:
1956. Ságvári Endre Gépipari Technikum, Székesfehérvár. 1968.
BME Villamosmérnöki Kar, technikustanár szak. 1974. Bánki Donát
Gépipari Mûszaki Fõiskola gépész üzemmérnöki kar kihelyezett tago-
zata, Székesfehérvár. 1982. ELTE közoktatás-irányítási szak. É: 1956-
ban lakatos a Várpalotai Szénbányáknál. 1959-tõl 1997-ig a várpalotai

Ipari Szakmunkásképzõ Intézetnél különbözõ beosztásokban dolgozik (szakoktató,
mûszaki tanár, mûszaki igazgatóhelyettes, igazgató). 1970-1980 között a gépjármû-
ipari szakmák országos szakfelügyelõje, 1992-1997 között újra szaktanácsadói tevé-
kenységet végez. Tk: Kidolgozza az autógépész szakmák eszközrendszerét, ezt szol-
gálta 102 elfogadott pedagógiai újítása is. Vezetése, igazgatósága alatt kapta meg
az iskola a villamosipari illetve ruhaipari szakközépiskolai képzési jogot, ekkor dol-
gozták ki a két tagozat oktatásának tárgyi, személyi és módszertani feltételeit.
Részt vett munkafüzetek, feladatrendszerek készítésében, tankönyvek lektorálásá-
ban. A TIT várpalotai városi elnökségének éveken keresztül tagja, majd elnöke. Az
ország elsõ pedagógus közlekedési önkéntes rendõri csoport alapító tagja, majd pa-
rancsnoka. Kt: Az autógépész szakmák oktatásához szükséges eszközrendszer ki-
dolgozása (faliképek, modellek, írásvetítõ anyagok készítése, stb.). Vájár szakma
szakközépiskolai oktatásához teljes tanügyi dokumentáció készítése. M: A várpalo-
tai bányaipari szakképzés története, 1935-1994, Várpalota, 1996. Ct: Névadó Vár-
palotán. Faller Jenõrõl nevezték el az ipari szakközépiskolát. = Megyei Pedagógi-
ai Körkép, 1988. 6. sz., Írásai a Köznevelés, Szakoktatás, Szakképzés, Bányamun-
kás, Bányászat, Megyei Pedagógiai Körkép, Várpalotai Újság stb. lapokban jelen-
tek meg. I: Pedagógiai újítások Veszprém megyében (Veszprém megyei pedagógu-
sok elfogadott újításai 1980. december 31-ig), Veszprém, 1982. (Megyei Pedagógi-
ai Híradó kiskönyvtára 23.). Dk: Miniszteri Dicséret 1978, Kiváló Újító ezüst foko-
zat 1980, arany fokozat 1983, Kiváló Munkáért 1981, Bányász Szolgálati Érdem-
érem arany fokozat 1988, Belügyminiszteri Dicséret 1988, Pedagógus Szolgálati
Emlékérem 1998.
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NÉMETH SÁNDOR gyakorlati oktatásvezetõ (Budapest, 1933. július
10.). Németh József hentes és mészáros, Keresztes Anna textilgyári
munkás gyermeke. Nõs, Varga Éva ny. iskolatitkár. Gyermeke: Róbert
(vízügyi mérnök). T: Polgári iskolai tanulmányait 1948-ban, szerszám-
készítõ ipari iskolai tanulmányait 1951-ben, Budapesten fejezte be. Ké-
sõbb Nagykõrösön ifjú munkásként szakérettségit szerzett 1954-ben.
Az érettségi után a Kossuth Lajos Tiszti Iskolába kerül, ahol egészség-
ügyi okok miatt 1955-ben leszerelik. Mint mûszaki szakoktató elvégzi a

MüM által szervezett hároméves pedagógiai tanfolyamot, majd a Mûszaki Távközlé-
si Fõiskolán (Gyõr) 1972-ben mûszaki oktatói diplomát szerez. É: 1955-ben a Föld-
tani Fõigazgatóság Fejlesztési, Kísérleti Osztályán dolgozik 1959. június 10-ig. Innen
került Várpalotára a MüM 305. sz. Ipari Szakmunkásképzõ Intézethez az újonnan
induló mélyfúrós tagozathoz tagozatvezetõnek. 1960-tól a mélyfúrós szakmunkás és
szakközépiskolai vezetõként tevékenykedett. 1970-tõl az iskola kinevezett gyakorlati
oktatásvezetõjeként munkálkodott nyugdíjba vonulásáig. Munkájához tartozott 14
szakma gyakorlati képzésének irányítása, szakmai és pedagógiai munkájának szerve-
zése. Kiemelkedõ munkájának elismeréséül Veszprém megyei szakmunkásképzõ in-
tézetek gyakorlati oktatásvezetõinek munkaközösség vezetõjévé választják és e fel-
adatát 1990-ig végzi. 1968-tól az OKGT gázcseretelep-vezetõi tanfolyam vezetõje,
ahova országos beiskolázással vettek fel hallgatókat. Tk: Évtizedeken keresztül tagja
az ország elsõ pedagógus mûszaki és közlekedési önkéntes rendõri csoportnak. M:
Nevéhez kapcsolható annak a tankönyv és módszertani anyagokat összeállító team-
nak a vezetése, amely kidolgozta a mélyfúró szakma teljes tankönyv és oktatási do-
kumentációit. Életútja során hét tankönyvet írt és sokat lektorált. C: Publikációi az
Iparitanulóképzés, a Bányamunkás, Vízkutatás, stb. címû szaklapokban olvashatók.
Ct: A MüM Módszertani Intézete által felkért területekre szakmai módszertani út-
mutatók, kézikönyvek, szemléltetõeszköz jegyzékek készítése egészítette ki munkás-
ságát. Dk: Munka Érdemérem 1962, Földtani Kutatás Kiváló Dolgozója 1964, Vár-
palotáért arany plakett 1973, Nehézipar Kiváló Dolgozója 1975, MHSZ Kiváló Dol-
gozója arany fokozat 1977, Bányász Szolgálati Érdemérem bronz fokozat 1979, Ki-
váló Munkáért 1981, OKGT Kiváló Dolgozója 1983, Bányász Szolgálati Érdemérem
ezüst fokozat 1984, Bányász Szolgálati Érdemérem ezüst fokozat 1985, OFKFV Vár-
palota Kiváló Dolgozója 1988, Kiváló Pedagógus 1988, Veszprémi Szénbányák Kivá-
ló Dolgozója 1988, Pedagógus Szolgálati Emlékérem 2004.

PÁLOVICS LAJOS gyakorlati oktatásvezetõ (Szentliszló, 1935. június
23.). Pálovics János kõmûves és Peszlegi Julianna htb. gyermeke. Nõs,
Fülöp Katalin dada, 1958-ban kötöttek házasságot. Gyermekük Lajos
(BM Tiszti Fõiskola). T: Általános iskolai tanulmányait Szentliszlón fe-
zezte be 1949-ben, középiskolai tanulmányait a nagykanizsai Kohó- és
Gépipari Technikumban folytatta és szerzett gépjármû üzemelés tago-
zaton technikusi minõsítést 1954-ben. Elektrolakatos szakmunkásvizs-
gát tett 1962-ben, hegesztõ szakmunkásvizsgát tett 1964-ben. A gyõri

Mûszaki Fõiskolán mûszaki oktatóképzõn szaktanítói diplomát szerzett 1973-ban. É:
Érettségi után az AKÖV Székesfehérvár várpalotai üzemegységénél dolgozott 1954-
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58 között, majd a MüM 322. sz. Ipari Szakmunkásképzõ Intézethez került szakokta-
tónak a bánya-elektrolakatos tagozathoz, majd 1962-ben a tagozattal együtt népgaz-
dasági érdekbõl a MüM 305. sz. Ipari Szakmunkásképzõ Intézet (Faller Jenõ Szak-
középiskola) Várpalota dolgozója. Bakony Mûvekben tett kitérõje után ismét szak-
oktató illetve gyakorlati oktatásvezetõ munkakörben dolgozott nyugdíjazásáig. A
bánya-elektrolakatos képzés megszûnése után a Péti Nitrogénmûvek tanüzemének
vezetõje, illetve a gépipari szakmák gyakorlati oktatásvezetõje. A MüM Módszerta-
ni Intézetének megbízásából vezeti a MüM 312. sz. Ipari Szakmunkásképzõ Intézet-
nél az országos vájár-gépészeti alapismeretek tanfolyamát. Az elektrolakatos szakma
OSZKTV tanulmányi verseny vizsgabizottsági tagja a megszûnésig. Kt: Elektro-
lakatos munkavédelem tankönyv lektorálása, faliképek, módszertani levelek készítõ-
je. Tm: Várpalota Városi Tanács VB tagja 1970-75, Mûvelõdési Bizottság elnöke
1970-75, Veszprém megyei Pedagógus Szakszervezet szakmai bizottságának elnöke
1975-80, Városi Kertbarát Kör vezetõségi tagja. Dk: MüM Kiváló Dolgozója 1965,
Közbiztonsági Érem ezüst fokozat 1969, Várpalotáért arany plakett 1973, Közbizton-
sági Érem 1974, Veszprém megyéért ezüst fokozat 1978, Kiváló Munkáért 1979,
MHSZ Kiváló Dolgozója ezüst fokozat 1980, Pedagógus Szolgálati Emlékérem 1995.

PERGER ISTVÁN okleveles bányamérnök (Halimba, 1929.). T: Az
elemi iskolát szülõfalujában, a polgári iskolát Veszprémben, a tanító-
képzõt Pápán végezte és itt érettségizett 1949-ben. Bányamérnöki ok-
levelét 1955-ben, Sopronban kapta. É: Érettségi után 1949-1951. kö-
zött Padragon a bányaüzemnél dolgozott, majd az egyetem befejezése
után a NIM Személyzeti és Oktatási osztálya tanítóképzõi tanulmá-
nyaira hivatkozva Tatabányára irányította az Aknászképzõ Techni-
kumba. Az elsõ két évben 1955-1957-ig mérnök-tanár, 1958-1960-ig

igazgató-helyettes, majd 1960-1989-ig igazgató munkakörben dolgozott. Tanárként
föld- és bányaméréstant, általános- és bányagéptant, valamint érc- és szénelõ-
készítéstant tanított. 1962-tõl a Technikum keretein belül indított Felsõfokú Bánya-
igazgatósági Technikum igazgatói teendõit is ellátta az intézet megszûnéséig, 1969-
ig. Ebben az intézetben bányászati mechanikát tanított. Az alaptevékenységén be-
lül a technikum látta el a dolgozó és a levelezõ tagozatok képzésével kapcsolatos
tennivalókat ezeken a tagozatokon is. Az aknászképzés mellett villamosipari, bá-
nyagépész-bányavillamossági, geológiai, geofizikai, általános gépipari képzés is
folyt. A miskolci és a pécsi testvériskolák megszûnése után 1969-70-tõl ezek a fel-
adatok valamennyi helyrõl a tatabányai anyaiskolához kerültek. Az intézetek neve
és a képzés idõtartama: Pécs 1951-1990, Komló 1951-1992, Miskolc 1951-1993, Ózd
1956-1969, Esztergom 1951-1970, Budapest 1953-1968, Veszprém 1954-1993, Vár-
palota 1950-1969, Tapolca 1975-1983, Nagybátony 1951-1967, Dorog 1950-1955,
Petõfibánya 1952-1956, Gyöngyös. Perger István szenvedéllyel, lelkiismeretesen ta-
nította tanítványait mind a nappali, mind a dolgozó-, levelezõ tagozaton. Szaktárgya
kínálta a lehetõséget a pontosságra, a fegyelmezettségre nevelésben, és ezt ki is
használta. Ct: Írt tankönyvet és tankönyvrészletet, folyóiratokban publikált cikkei-
nek száma 3. Dk: Bányász Szolgálati Érdemérem bronz fokozat 1965, ezüst fokozat
1985; Munka Érdemérem bronz fokozat 1972, ezüst fokozat 1985; Hazafias Nép-
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front Emlékérem 1984; Oktatás Kiváló Dolgozója 1968, 1977; Pedagógus Szolgála-
ti Emlékérem 1989; Szt. Borbála Emlékérem 1997.

DR. RAGCSAAGIJN RADNA instruktor (Mongólia, Zsargalanta
1933. július 10.) Sz: Med Badarics, apja: Medák Asszor), felesége
Badaros. Gyermekei száma 5. T: Általános iskolai tanulmányait
Zsargalantán végezte. Középiskolát Ulanbatorban végzett. Itt szerezte
meg állatorvosi diplomáját. É: Magyarországra 1976 szeptemberében
került a Budapesten tanuló dákokkal együtt. 1979-ben jött Komlóra.
Magyarországra utazása elõtt az Ulanbátor melletti Szongínó tele-
pülésen levõ biokombinátban dolgozott. 1979–1988-ig dolgozott

Komlón a mongol fiatalok instruktoraként. Tanulóival ápolta a mongol tradíciókat.
Minden jeles nemzeti ünnepet megszerveztek. Ápolta a magyar kapcsolatokat
Budapesten és Komlón. A nagykövetséggel szoros kapcsolatban volt. A tanulókat
minden társadalmi munkába mozgósítani tudta. Kezdeményezésére készültek el a
különbözõ mongol-magyar dokumentumok. Munkáját az iskola vezetõség számos
esetben elismerte, jutalomban részesítette. Ó szerverte meg a magyar-delegáció
mongóliai útját. Jelenleg Ulanbatorban él.

SÁRKÖZY JÓZSEF szakoktató-tanár (Vörösberény, 1927. novem-
ber 13.). Sárközy József kõfaragó mester, lõporgyári mûvezetõ és
Rákóczi Mária adminisztrátor gyermeke. Gyermekei: István vil-
lanyszerelõ és vill. ip. technikus, Sándor gázvezeték és -készülék
szerelõ, Éva HM adminisztrátor. T: A négy elemit és a négy polgá-
rit Balatonfüzfõn végezte el, szakérettségit Budapesten szerzett. A
Budapesti Tanárképzõ Fõiskolán kapott tanári oklevelet 1952-ben.
É: 1942-1950 között a Füzfõi Nitrokémiai Gyárban dolgozott, majd

a MüM Ipari Szakmunkásképzõ Intézethez került és dolgozott, mint szakoktató
1950-53 között, késõbb az ÉDÁSZ fõszerelõjeként 1953-1965 között végzett
munkát. Áthelyezéssel a MüM 305. sz. Ipari Szakmunkásképzõ Intézethez ke-
rült (Faller Jenõ Szakközépiskola) Várpalotára 1965. január 1-én. Bánya-elek-
trolakatos és villanyszerelõ tanulók elméleti és gyakorlati oktatását végezte
nyugdíjba vonulásáig. Szakmaismeret, elektrotechnika, villamos mérések tantár-
gyat tanított. Szaktanári munkáját lelkesen és eredményesen végezte. Szakma-
centrikussága minden megnyilvánulásában érvényesült pedagógiai tevékenysége
is e célt szolgálta. Szakköri tevékenységet az MHSZ által finanszírozott rádiós
kiképzésben végzett, melyet az évek során sokszor elismertek. Az iskola amatõr
csillagászati szakkörét is mûködtette, 35 cm-es newton-kasserig rendszerû táv-
csövet készítettek. Az optikát saját maguk csiszolták, üvegszálas poliészterbõl
készítettek saját tervezésû foglalatot. Csillagászati ismeretekbõl megyei bemu-
tató-foglalkozásokat vezetett. A villámokról, gömbvillámok keletkezésérõl
rendszeresen méréseket végez. Tt: Elektrolakatos szakmaismeret országos tan-
tervének készítése, valamint az elektrolakatos szakmaismeret II. osztályának
elektrotechnika tantervét készítette el, az SZKT versenyek gyakorlati feladatait
állított össze éveken keresztül. Dk: Oktatásügyi törzsgárda jelvény 1975, Kiváló
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Dolgozó 1959 és 1960, Százéves a várpalotai bányászat emléklap 1976, Várpalo-
táért ezüst plakett 1972, Bányász Szolgálati Érdemrend bronz fokozat 1986,
Szakszervezeti Munkáért SZOT oklevél 1987, Arany diploma BME, Pedagógus
Szolgálati Emlékérem 1988.

SCHÓSZ SZILÁRD mérnök-tanár (Szarvaskend, 1934. október. 17.)
Sz: apa Schósz Ferenc, anya Szántó Etelka. Nõs, felesége Balázs Er-
zsébet tanár. Gy: Katalin mérnök-tanár, tisztviselõ, Éva tanítónõ,
htb., Péter kohómérnök. T: 1952. vájár szakmunkás bizonyítvány: Pe-
tõfi bánya. 1956. Bányaipari Technikum, Tatabánya. 1976. gépész-
mérnök, Nehézipari Mûszaki Egyetem, Miskolc. 1982. mérnök-ta-
nár, Mûszaki Egyetem, Budapest. É: 1956-1958-ig: Budapesti Ércfel-
táró Vállalat telkibányai kirendeltségén aknász, a csengõbányai érc-

telérek feltárásán dolgozott. Legfontosabb munka egy 80 m-es vakakna mélyítésé-
nek az irányítása. 1958-1959-ig a Tornaszentandrási Mészkõbányában aknász. A
felsõ szint lefejtésének irányítása. 1959-2000-ig a Miskolc-Pereces MüM 104-es
Ipari Szakmunkásképzõ Intézetnél kezdetben szakoktató-tanár, 1982-tõl mérnök-
tanár. Fõleg vájár tanulók elméleti és gyakorlati képzésével foglalkozott. Ct: A
Borsodi Szénbánya Vállalat megbízásából a felnõtt vájároktatás elméleti tervei-
nek a kidolgozása. Dk: 1972. Bányász Szolgálati Érdemérem bronz fokozat, 1985.
ezüst fokozat, 1988. arany fokozat, 1985. Kiváló Munkáért, 1993. Bányász Szolgá-
lati Oklevél.

SEBESTYÉN ISTVÁN gyakorlati oktatásvezetõ-helyettes, informati-
ka munkaközösség-vezetõ (Esztergom 1944. június 6.) Sz: Sebestyén
István lakatos és Karátsony Mária htb. gyermeke. Nõs, neje Szabó Ilo-
na gazdasági igazgató, 1974-ben kötöttek házasságot, gyermekeik Ba-
lázs 1975 és Nóra 1980. T: Általános iskolai tanulmányait Dorogon fe-
jezte be 1958-ban, középiskolai tanulmányait a Hell József Károly Bá-
nyagépészeti és Bányavillamossági Technikumban Esztergom-
Kenyérmezõn folytatta és itt szerzett technikusi oklevelet 1962-ben.

Érettségi után a budapesti DUCLOS Bányagépgyárban dolgozott 1962-1963 õszé-
ig, amikor is beiratkozott a Hell-ben ekkor induló Felsõfokú Bányagépészeti és Bá-
nyavillamossági Technikum nappali tagozatára. Államvizsgázott 1966-ban és szer-
zett Bányagépészeti és Bányavillamossági szaktechnikusi oklevelet. Az államvizsga
után itt állt munkába, a Bányagéptani tanszéken dolgozott 1972. december 31-ig a
felsõfokú technikum megszûnéséig. Idõközben 1970-ben levelezõ tagozaton elvé-
gezte a budapesti Mûszaki Egyetem Gépészmérnöki karának Mûszaki tanári szakát.
É: 1973. január 1-tõl a középiskola mûszaki tanára, eleinte gyakorlati oktatással fog-
lalkozott, bánya-villamosságtani szakmai gyakorlatokat oktatott a tanmûhelyben,
majd fokozatosan vette át az elméleti tantárgyak oktatását, úgymint mérés és szabá-
lyozástechnika, elektrotechnika majd bánya-villamosságtan. Idõközben 1974-ben
levelezõ tagozaton Bányagépészeti és Bányavillamossági Üzemmérnöki diplomát
szerzett a miskolci Nehézipari Mûszaki Egyetem Bányamérnöki Karán. 1978-2004-
ig megszakítás nélkül 26 éven keresztül osztályfõnök, amíg volt bányagépész képzés
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mindig a bányagépész illetve a bányaelektrolakatos osztályok osztályfõnöke, majd
1987/88 tanévtõl osztályfõnöki munkaközösség-vezetõ. Idõközben a technikai fejlõ-
déssel haladva erõteljes önképzéssel belevetette magát a számítástechnika tanulásá-
ba, úgyhogy amikor bevezették a számítástechnika oktatását (melynek a kísérleti
tanterveinek az összeállításában tevékenyen részt vett) fokozatosan áttért a számí-
tástechnika, valamint CNC és PLC programozás oktatására. Tevékenyen kivette a
részét a megyei számítástechnikai bázisiskolák kialakításában, azok mûködési fel-
tételeinek megteremtésében, neki köszönhetõ, hogy a Hell bázisiskola lett. 1987-tõl
a Komárom Megyei Pedagógiai intézetnek beadott újítási javaslataival gyarapította
a megyei szoftverbankot, több megyei szintû továbbképzést vezetett, az iskola szá-
mítástechnikai munkaközösség-vezetõjévé választották. Az új ötéves képzési rend-
szer egyik fõ tantárgyának a vezérléstechnika tantárgy tantervi követelményeinek
kidolgozásában tevékenyen részt vett, ugyancsak a számítástechnika valamint az in-
formatika tantárgy tantervi követelményeinek kidolgozásában is. Õ tanította az ösz-
szes PHARE támogatású osztálynak az informatikát, valamint az alkalmazott szá-
mítástechnikát, a PHARE számítógépterem valamint az iskola többi számítógépter-
mének a rendszergazdája volt. A Hell iskolavezetésnek tagja, 1999. október 1-tõl
mint gyakorlati oktatásvezetõ-helyettes. Az önképzésen kívül több szervezett kép-
zésen is részt vett: 1972. TF Súlyemelõ Segédedzõ, 1983. OKTÁV Érintésvédelmi
felülvizsgáló, 1989. ELTE Hardver tanfolyam, 1990. BME FESTO DIDACTIC
E311 tanfolyam, 1992. FESTO DIDACTIC FESTO DIDACTIC E322 tanfolyam,
1993. FESTO DIDACTIC FESTO DIDACTIC VIP tanfolyam, 1996. PHARE
(Anglia) Számítógép-rendszergazda tanfolyam, 2003. ECDL jogosítvány, 2004.
OKÉV Közép és emeltszintû érettségi vizsgáztató. 2000. augusztus 1-tõl a Hell és a
Bottyán összevonása után új munkahelye a Bottyán János Gimnázium és Mûszaki
Középiskola Esztergom. A Bottyánban szintén az iskolavezetés tagja, mint gyakor-
lati oktatásvezetõ-helyettes, valamint informatika munkaközösség-vezetõ. Informa-
tikát, valamint alkalmazott számítástechnikát tanít. Ct: Informatika és vezérléstech-
nika tantárgyak oktatásához több jegyzetet állított össze, rendszeresen készít az ok-
tatást segítõ multimédiás oktatóanyagot, szoftvereket. Dk: 1965. Jó Tanuló Jó Spor-
toló, 1988. Kiváló Társadalmi Munkás, 1988. Esztergomért emlékplakett, 1988. Újí-
tói Tanúsítvány, 1989. Kiváló Munkáért kitüntetés, 2000. Véradó Mozgalomért
ezüst emlékérem, Kiváló Véradó bronz, ezüst és arany fokozat.

S. NAGY LAJOS, bányamérnök mérnök-tanár (Vasas, 1949, október
20.). S. Nagy Lajos bányász és Leitkam Etelka htb. második gyermeke.
Nõs, Beke Évávál 1975-ben kötött házasságot. Gyermekeik Zita(psi-
chológus, Éva (biomérnök), Mátyás Lajos gépészmérnök-hallgató. T:
Általános iskolai tanulmányit Komlón végezte, Vájár iskolába Kom-
lón járt, a Bányaipari Technikumot Tatabányán végzett. Egyetemi
végzettséget, bányamérnöki diplomát Miskolcon a Nehézipari Mûsza-
kai Egyetemen szerzett 1976-ban. É: Végzés után Komlóra került a

Komlói Szénbányák Zobák-akna Bányaüzemébe bányamérnök beosztásba. 1978-
ban Került Tatabányára a Péch Antal Bányaipari Aknászképzõ Technikumba.
Ezekben az években szerzett diplomát a Budapesti Mûszaki Egyetem Mérnök-ta-
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nár Szakán, majd elvégezte ugyanitt az Oktatásvezetõi szakot. A technikumban bá-
nyamûvelés-, bányamérés tantárgyakat tanított, részt vett a vájár-oktatásában is.
Ezen évek alatt írt tankönyvet a középiskolai geodézia tantárgy tanításához és a bá-
nyamûvelés tantárgyhoz. A Péch Antal Bányaipari Aknászképzõ Technikumban
dolgozott tanárként 1992-ig. 1992-1995-ig Németországban dolgozott. 1995-ben ha-
zatért és a Neszmélyi Általános Iskolában (2005 óta Launai Miklós Általános Isko-
la) megpályázta az igazgatói állást, jelenleg is ott dolgozik.

SZABÓ ERNÕ okleveles bányamérnök (Valisora (Erdély) 1894.). T:
Oklevelét 1923-ban szerezte Sopronban a Mûszaki Egyetem Bánya-
mérnöki Karán. É: Szolgálati idejének kezdete 1923. Munkába lépését
követõen pár évet beosztott mérnökként dolgozott, majd vezetõ mun-
kakörökbe került és mûszaki irányító, üzemvezetõ lett. A második bé-
csi döntés után (1940) Erdélybe irányították a nagy múltú bányaváros-
ba, Nagybányára. Rövid idõ utáni bányaigazgató, késõbb vezérigazga-
tó az Ércbányák Vállalatnál. Ennek köszönhetõen került kapcsolatba

a Pécsrõl Nagybányára helyezett bányaiskolával. A háborús események folytán
1944-ben az iskola és Szabó Ernõ is visszakerült szûkebb hazájába, Magyarország-
ra. Az iskola két éves viszontagságos útja során volt Sopronban, Diósgyõrben, majd
visszakerült Pécsre. Pécsett Szabó Ernõ lett az igazgató 1947-ben és nyugdíjazásáig,
1960-ig az is maradt. A már bányaüzemi gyakorlattal rendelkezõ felnõtt korú tanu-
lók rajongva szerették igazgatójukat „Gerzson bácsit”, aki velük elbeszélgetni is tu-
dott. Tanultak tõle szakmát, tisztességet, fegyelmet, rendet, emberszeretetet. Szabó
Ernõ kiemelkedõ szakmai felkészültsége, lelki kultúrája, érzékenysége és a belõle
mindig áradó emberség helyezte az aknászképzést arra az alapra, amelyen az utána
jövõ évtizedekben is méltón szolgálta a bányászatot, és ki tudta elégíteni az ipar rá
háruló feladatait.

SZABÓ FERENC elektrolakatos szakoktató (Szápár, 1934.) T: 1952-
ben villanyszerelõi szakmunkás bizonyítványt szerzett a MüM 322.sz.
Ipari Szakmunkásképzõ Intézetben, Pétfürdõn. A Kandó Kálmán Hír-
adás- és Mûszeripari Technikumban 1960-ban érettségizett. A Buda-
pesti Mûszaki Egyetem villamosmérnöki karát 1972-ben végezte el és
szerzett okl. villamosipari mérnöki diplomát. É: 1956-ig a Péti Kõolaj-
ipari Vállalatnál dolgozott, mint villanyszerelõ. 1956. szeptember 1-tõl
a pétfürdõi MüM 322. sz. Ipari Szakmunkásképzõ Intézetnél alkal-

mazták, mint elektrolakatos szakmai oktatót (villamos tagozat). Tehetségének és
szakmai tudásának megfelelõen, mint szakoktató-tanár is dolgozott. 1965. évben át-
helyezést nyert a Veszprémi Szénbányászati Tröszthöz. 1965-1974 közötti években
dolgozott, mint mûszaki fõelõadó, majd villamos tervezõ. 1974-tõl 1982-ig az
MSZT-nél helyezkedett el, ahol a számítástechnikai osztályt vezette. 1982-1994 kö-
zötti években a Veszprémi Szénbányáknál dolgozott. Elõször, mint a Mûszaki Fej-
lesztési Fõosztály helyettes vezetõje, majd mint az Irányítás Technikai üzem vezetõ-
je. Az üzem részvénytársasággá való átalakítása után, annak mûszaki igazgatója
volt. 1994 óta nyugdíjas és önálló vállalkozóként, mint tervezõ illetve mûszaki szak-
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értõ dolgozik. A bemutatott személy szerénysége miatt erkölcsi elismeréseit nem
soroljuk fel, de megjegyezzük, hogy a bányászathoz kapcsolható összes dicsérettel
és erkölcsi elismeréssel rendelkezik.

SZABÓ JÓZSEFNÉ (Fuchs Etel) magyar-történelem tanár (Mecsek-
jánosi, 1923. november 29.). Sz: Lehmann Teréz, apja: Fuchs Péter.
Férjezett, két gyermeke van Ildikó (1946), Gábor (1949). T: Elemi
iskolai tanulmányait szülõhelyén végezte, majd négy polgárit végzett.
1962-ben érettségizett a szekszárdi gimnáziumban. 1963-1967-ig
folytatta tanulmányait a Pécsi Tanárképzõ Fõiskolán, ahol
államvizsgát tett magyar-történelem szakon. É: 1962. augusztus 1-jén
került Alsónanásra képesítés nélküli nevelõnek. 1964–1969-ig a

bátaszéki általános iskola tanára. 1969–1975-ig Szekszárdon tanított, mint általános
iskolai tanár. 1975-ben kerül az 501. sz. Ipari Szakmunkásképzõ Intézethez, ahol
1983-ig, mint aktív kolléga tevékenykedett. Ezt követõen tovább dolgozott, mint
nyugdíjas a mongol nyelvi képzés megkönnyítéséhez. Szt: Kidolgozza az intenzív
nyelvi képzés tematikáját, szemléltetõ dokumentációját. Számos falikép demonstrá-
ciós eszköz készítõje. Kiváló érzékkel, nagy szeretettel teljesítette nehéz feladatát.
Mindvégig a gyerekek szeretete, a kollégák megbecsülése övezte. Jutalomként tagja
volt az igazgató által vezetett Mongóliába utazó küldöttségnek 1992-ben. Dk:
Minden évben jutalomban részesült jó munkájáért. Jutalomként tagja volt az intézet
igazgatója által vezetett Mongóliába utazó küldöttségnek 1992-ben. 1980.
Miniszteri dicséret.

SZEKERES SZANISZLÓ szakoktató (Nagykörü, 1938. március 4.)
Sz: Szekeres Lajos, kõmûves, ácsmester, Kiss Ilona htb. Nõs, Tóth An-
na (csecsemõgondozó), gyermeke: Anita (táj- és kertépítõ mérnök). T:
Általános iskolai tanulmányai után szakmunkásvizsgát tesz géplakatos
szakmában 1955-ben. Bányagépészeti és Bányavillamossági Techni-
kumban (Esztergom) bányagépész technikusi minõsítést szerez 1965-
ben, majd 1968-ban hegesztõ szakmunkásvizsgát is szerez. A Közleke-
dési és Távközlési Mûszaki Fõiskolán 1972-ben mûszaki oktatói képe-

sítést szerzett. 1988-ban a munkájához szükséges mélyfúró és kútüzemelõ szakmun-
kásvizsgát tett. A MüM Módszertani Intézete által szervezett hároméves szakokta-
tói pedagógiai tanfolyamot jeles eredménnyel végezte el. É: 1955-1961 között a Vár-
palotai Szénbányászati Tröszt Gépüzemében dolgozott, mint üzemlakatos. 1962.
szeptember 1-jén a MüM 322. sz. Ipari Szakmunkásképzõ Intézethez, Pétfürdõre
került bánya-elektrolakatos szakoktatónak, majd 1962. évtõl a szakképzés áthelye-
zése során a MüM 305. sz. Ipari Szakmunkásképzõ Intézet (Faller Jenõ Szakközép-
iskola) Bárpalota állományába került szakoktatóként. Ezen tevékenységet, mint
földalatti gépész szakoktató végezte a szakmai oktatás megszûnéséig (1970). Az is-
kolai átszervezés során a mélyfúró kútüzemelõ szakmai oktatáshoz került gépésze-
ti szakoktatónak. Ezen feladatot a szakmai oktatásának megszûnéséig végezte. Az
utolsó években hegesztõ tanulók képzésével és fémipari alapképzéssel foglalkozott
nyugdíjazásáig. Kt: Fúrótoronymodell tervezését és építését végezte (meghajtás,
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szivattyú saját elképzelés utáni terv alapján készült). A szakelméleti órán a torony
mûködése teljesen élethûen bemutatható volt (a modell ma Zalaegerszeg olajipari
Múzeumában megtekinthetõ). Ezen mûködõ oktatási berendezés a Veszprém me-
gyei újítási kiállításon 1983-ban I. helyezést ért el. Közéleti tevékenysége fõleg az
MHSZ lövészklubjában történt, u.i. titkárként dolgozott. Folyamatosan az iskolai
lövészklub országos és megyei I. helyezéseket hozott sok éven át. A helyi BDSZ
alapszervezetének bizalmijaként és vezetõségi tagjaként is dolgozott. Dk: Honvé-
delmi Érdemérem 1984, Pedagógus Szakszervezet Kiváló Dolgozója dicsérõ oklevél
1986, Kiváló Munkáért 1988, Pedagógus Szolgálati Emlékérem 1998.

TÉCZELI JÁNOS vájár szakoktató (Máza, 1934. március 1.). Bányász
dinasztia harmadik generációjaként született, özvegy, egy fiúgyermek
apja (Csaba okl. agrármérnök). T: általános iskolai tanulmányait 1948-
ban fejezte be, majd porcelánfestõ szakmunkásvizsgát tett 1951-ben.
Vájár szakmunkásvizsgát 1953-ban tett, a gépszerelõ szakmunkásvizs-
gát 1973-ban szerezte. Bányaipari technikusi tanulmányait 1966-ban
fejezte be, és aknász képesítést szerzett. A MüM által szervezett há-
roméves pedagógiai tanfolyamot 1969-ben végezte el. Lõmesteri vizs-

gáját 1965-ben szerezte. É: Elsõ munkahelye a Herendi Porcelángyár, majd a Vár-
palotai Szénbányászati Tröszt Bánta-bánya. 1956-1980-ig a MüM 305. sz. Ipari
Szakmunkásképzõ Intézet (Faller Jenõ Szakközépiskola) Bárpalota vájár szak okta-
tójaként dolgozott. A vájár szakma eszközrendszerének egyik létrehozója. Bemuta-
tó eszközei a várpalotai Bányászati Múzeum állandó kiállításain megtekinthetõek.
Késõbb a területi vájár szakmunkásvizsga-bizottság tagjaként dolgozott éveken ke-
resztül (1964-1975-ig). Kt: 1966-ig a Városi Tanács EÜ bizottságának titkára, majd
1970-tõl a Vadász és Horgász Egyesület elnökhelyettese. A Veszprém megyei Tu-
rista Szövetség vezetõségi tagja 1980-ig. Tagja a Munkásõrségnek 1989-ig. Dk: Bá-
nyász Szolgálati Érdemérem bronz fokozat 1963, Bányász Szolgálati Érdemérem
ezüst fokozat 1973, Bányász Szolgálati Érdemérem arany fokozat 1978, Munkásõr
Szolgálati Érdemérem 10 év 1969, Munkásõr Szolgálati Érdemérem 15 év 1974,
Munkásõr Szolgálati Emlékérem 1978, Pedagógus Szolgálati Emlékérem 1983, 
305. sz. ISZI Törzsgárda arany 1980.

VARGA TIBOR okl. bányagépész és bányavillamossági üzemmérnök,
okl. mûszaki középiskolai tanár (Kál, 1945. november 11.). Sz: Somo-
gyi Jolán htb., Varga Dezsõ vasesztergályos. Nõs, két gyermeke van.
Felesége általános iskolai tanár. T: A középiskolát az esztergom-
kenyérmezõi Hell József Károly Bányagépészeti és Bányavillamossági
Technikumban végezte 1964-ben. Felsõfokú Vegyipari Gépészeti
Technikum, Esztergom-Kenyérmezõ (1969), BME Villamosmérnöki
Kar Mûszaki Tanár Szak (1971), NME Bányamérnöki Kar Bányagép-

ész és Bányavillamossági Szak-kiegészítõ (1975). É: Elsõ munkahelye a Mátraaljai
Szénbányák Ecsédi-külfejtése volt (MT2 kotrósegéd). Innen került a Hell József
Károly Bányagépészeti és Bányavillamossági Technikum tanmûhelyébe 1965. janu-
ár 8-án technikus tanárnak. 1976-ig csak a tanmûhelyben, késõbb az elméleti okta-
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tásban is részt vett az iskola 2000-ben történt összevonásáig. Az eltelt idõszakban
fõleg a bányagépészeti képzésben vett részt, de közremûködött a vegyipari gépész
és erõmûgépész oktatásban és az üzemekkel való kapcsolattartásban is. 1990-96 kö-
zött az iskola gyakorlati oktatásvezetõje volt. 1971-ben feldolgozta az iskola törté-
netét és a Hell-ben végzett technikusok országos elhelyezkedésérõl és szakmai elõ-
menetelérõl kimutatást készített, mely a késõbbi évkönyvek alapja is lett. 1994-ben
tanácsosi címet kapott. Jelenleg a Hell Szakközépiskola jogutódjában, az esztergo-
mi Bottyán János Mûszaki Szakközépiskolában dolgozik.

VÁRADI LÁSZLÓ mûszaki-tanár (Pécshely, 1925. július 14.). Váradi
Gyula mozigépész és Császár Vilma szülésznõ gyermeke. Nõs, Zcepek
Magdolna ny. osztályvezetõ. Gyermekei: Judit okl. vízügyi mérnök és
mûszaki-tanár, György elektromûszerész, technikus, vállalkozó. T:
Polgári iskolai tanulmányait Veszprémben 1947-ben fejezte be, majd
a Mechanikai és Elektromosipari Szakiskolában folytatta tanulmánya-
it és 1950-ben végzett. Budapesti Tanárképzõ Fõiskolán 1953-ban
szerzett diplomát. Elvégezte az MTH és a MüM által szervezett szak-

mai és pedagógiai továbbképzéseket. É: Elsõ munkahelye a Balatonfüzfõ gyártele-
pi Ipari Szakmunkásképzõ Intézetnél 1950-51-ig, majd áthelyezik a székesfehérvári
320. sz. Ipari Szakmunkásképzõ Intézethez kollégiumvezetõi beosztásba. Itt dolgo-
zik az 1951/52-es tanévben. Nevéhez kapcsolható a székesfehérvári szakmunkáskép-
zõ diákotthon létrehozása, szervezése, beüzemelése, irányítása. Az 1952/53-as tan-
évben az MTH felügyelete alatt mûködõ Helyi-ipari Igazgatóság osztályvezetõje.
1953-ban kap megbízást a MüM 305. sz. Ipari Szakmunkásképzõ Intézet vezetésé-
re, melyet 1986-ig, nyugdíjazásáig végez. Munkája mellett a MüM és a társminiszté-
riumok által létrehozott országos bizottság tagja, azon megbízással, hogy miniszté-
riumi komplex vizsgálatokat szervez és irányít. Az 1958-ban megindított Szakma Ki-
váló Tanulója Verseny (bányaipari tagozat) szervezõ- és versenyfeladatokat szer-
kesztõ bizottság tagja, esetenként irányítója. A MüM Módszertani Intézete által
szervezett 3 éves pedagógiai tanfolyam területi vezetõje. A bányaipari módszertani
bizottság tagja, majd késõbb irányítója. Ezen tevékenységek bemutatása céljából a
szaksajtóban és a Szakmunkásnevelésben több publikációja jelenik meg. Tk: 1970-
1980 közötti idõszakban a Hazafias Népfront Várpalota városi elnökeként végez
munkát, ez mellett az MHSZ Veszprém megyei Ifjúsági Bizottságának tagja, a BM
által létrehozott Országos Közlekedési Biztonsági Tanács Veszprém megyei elnöke,
az ország elsõ pedagógus közlekedési önkéntes rendõri csoport parancsnoka. Dk:
Oktatásügy Kiváló Dolgozója 1954, Munka Érdemérem 1954, Kiváló Tanár 1957,
MTH Kiváló Dolgozója 1959, Vízkutató Váll. Kiváló Dolgozója 1964, Békemozgal-
mi Munkáért ezüst fokozat 1970, Ifjúsági Érdemérem 1971, Várpalotáért arany
plakett1971, Kiváló Munkáért 1972, Haza Szolgálatáért arany fokozat 1975, Földta-
ni Kutató és Fúró Vállalat Kiváló Dolgozója 1983, Kõolajkutató Vállalat Kiváló
Dolgozója 1984, Várpalotai Szénbányák Vállalat Kiváló Dolgozója 1985, Bányász
Szolgálati Érdemérem arany fokozat 1986, 305. ISZI Törzsgárda arany fokozat
1986, Pedagógus Szolgálati Emlékérem 1986.
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VICSAI JÁNOS szakoktató (Lupény, 1932. február 19. Hunyad me-
gye). 1940-ben települtek át Magyarországba, Salgótarjánba, majd
Selypre költöztek. Mivel édesapja bányász volt a Petõfi-bányában ka-
pott munkát. 1947-ben költöztek Oroszlányba, ahol a vájár édesapa a
XVIII-as aknán helyezkedett el. 1954-ben nõsült, felesége Kostyál Ilo-
na. Két gyermekük született János és Adél. T, É: 1947-ben, 15 évesen
elõször az oroszlányi építkezéseken, majd 1947. július 21-tõl az orosz-
lányi szénbányászati vállalat XVII-es bányaüzemében csillésként he-

lyezkedett el. 1951. augusztus 6-án vájár szakmunkásvizsgát tett, és vájárként dolgo-
zott 1953. július 15-ig. Ebben az idõben, 1951-tõl 1954-ig a Mûszaki Tanárképzõ Fõ-
iskola ipariskolai tagozatán folytatta tanulmányait. 1954. szeptember 13-án iparis-
kolai bányamûveléstan szakos tanári oklevelet szerzett. 1953. július 16-án került az
MTH 312. számú oroszlányi Ipari Szakmunkásképzõ Intézetbe elõször gyakorló ta-
nárként, majd szakoktató-tanárként. 1956-ban lõmesteri, 1959-ben bányaipari tech-
nikusi oklevelet szerzett, majd 1971-ben a Gép- és Híradásipari Technikum általá-
nos gépész szakát végezte el. 1968. szeptember 1-jétõl 1986. augusztus 16-ig töltöt-
te be kollégium vezetõi állást. Ezt követõen 1990. szeptember 18-ig, nyugdíjba vo-
nulásának napjáig, mûszaki tanárként dolgozott. Dk: Bányász Szolgálati Érdemrend
ezüst fokozata 1967, Munka Érdemrend ezüst fokozata 1968.
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Hámori István Péter

BÁNYÁSZHALÁL

Ha egy bányász e földön itt
lelkét az égnek visszaadja,
tombol a szél, villám törik,
még a természet is siratja.

Viharfelhõ esõt ereszt,
folyik a víz a bánya-mélyig,
vágat torkán andráskereszt,
és sok-sok bányászlámpa fénylik.

Lelke recseg az ácsolatnak,
zokog a szén, amit kiraknak,
dühödt robbanás hallik távol.

Ulmának dõl a bányaszellem,
ismét elment egy hõs, ki ellen 
harcolt. Rázkódik válla. Gyászol.

IN MEMORIAM

BORSOS FERENC otthonvezetõ
DURZÁK ENDRE tanár, igazgatóhelyettes
DR. FALLER JENÕ okleveles bányamérnök, a mûszaki tudományok 

kandidátusa, egyetemi tanár, múzeumigazgató
HORNYÁK MIKLÓS mûszaki tanár, gyakorlati oktatásvezetõ
HÜLBER JÁNOS vállalati tanmûhely-vezetõ
KÓTA KÁLMÁN szakoktató-tanár, mélyfúró és kútüzemeltetõ 

tanmûhelyvezetõ
MAJOR GYULA szakoktató, gyakorlati oktatásvezetõ
SZABÓ ERNÕ okleveles bányamérnök, tanár, igazgató



16. UTÓSZÓ

A szakmatörténeti mûveket általában nem a nagyközönség számára írják. Eze-
ket rendszerint olyanok forgatják, akik maguk is részesei voltak azoknak a folyama-
toknak, amelyekrõl a sokszálú történelem szól.

A bányászat foglalkozásból emelkedett szakmává, harminc évig az elismertség
élvonalába tartozott. A gazdasági és társadalmi változások, a történelem fordulói
mára a szakmát szinte eltüntették a foglalkozások körébõl. A gazdasághoz de a min-
dennapi élethez igényelt és csak bányászattal elérhetõ anyagok szükségessége válto-
zatlan, az õket kitermelõ ember szaktudására mindig szükség volt, van és lesz. A bá-
nyászati ismeretek a tapasztalatok útján majd a tudományok fejlõdésével váltak sa-
játos rendszerré, elméletben és gyakorlatban iskolaszerûen is tanulható ismeretek-
ké. A bányamunka ma is létezik, és ha nincs is a széles köztudatban, jelentõsége és
a benne dolgozók elismerése mindenkor elvárható követelmény. 

Az 1949/l950-ben a vájárképzésbe, majd a mélyfúró-kutüzemeltetõ szakmatanu-
lásba lépõk közül többségben már nyugdíjasok. Részesei lehettek/voltak egy fellen-
dülõ iparág megteremtésének, az ország és maguk sikerét szolgálva munkájukkal.
Az évek során sok ezren kaptak szakmát, megélhetést a bányászati képzések külön-
bözõ szintjein, megteremtve családjuk, gyermekeik számára a társadalmi továbblé-
pés lehetõségét.

Az akkor létesített iskolák, lakóépületek zömét ma is használják. A megszerzett
tudás pedig közvetlenül vagy közvetve sokszorosan hatott a szakmát választók szû-
kebb és tágabb körében, jótékonyan befolyásolva a gyakran más pályát választó csa-
ládok, fiatalok életútját. 

Az aknatornyok, a bányaépítmények, bányavasutak lassan mindenünnen eltûn-
nek, a hagyományokat megõrzõ igyekezet múzeumok gyûjteményeivel, emléktáb-
lákkal, utcanevekkel, kiadványokkal pótolja azokat. Megköszönjük azt a segítséget,
amelyet a korábbi iskolák mai vezetõitõl, kollégáinktól a kötet összeállításához
kaptunk.

A Bányásznapok és a sokfelé rendezett bányásztalálkozók minden alkalomkor
lehetõséget adnak a múlt felidézésére, az emlékezésre. Hetven év történelmileg ér-
zékelhetõ távlat, emberöltõ, amelynek eseményei mindmáig elevenen hatnak. Az
ünnepi beszédek, a koszorúzások és kiállítások gyakran bányászlámpák fényétõl ki-
sérve jelzik a bányász örök reményét és bizalmát a jövõben. 

E kötet a teljesség igénye nélkül a múlt felvillantásával elismeréssel tekint a
megtett útra. Kívánjuk, hogy minden volt tanulónk, oktatónk és olvasónk eme isme-
retek birtokában a múltat felidézve teremtsen magának további sikeres életet a Jó
szerencsét! soha el nem múló reményével.

A szerzõk
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IRODALOM

A bányaipari szakképzés gazdag történetéhez számos forrást használtunk fel.
Terjedelmi okokból mellõztük a nagyszámú jegyzetanyag (hivatkozás) közlését, de
amelyek az érdeklõdõknek rendelkezésére állnak. Felhasznált irodalmunkból válo-
gatást közlünk.

1937 – vájár – õsfoglalkozás. 50 éve szakmásították a vájárfoglalkozást. Mecse-
ki Bányász, 1987. aug. 25. p. 4.(Krisztián Béla).

200 éves a borsodi szénbányászat 1786-1986. Borsodi Szénbányák. Miskolc.
1986.

508. számú Kertvárosi Szakképzõ Iskola. 50. Jubileumi Évkönyv. Pécs. 2004.
Fõsz. Hári József. Fel. k. Déri Tibor igazgató. Móricz Ottó volt igazgató bevezetõ-
jével.

A 209. sz. Zsinkó Vilmos Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképzõ Intézet
története. Kézirat, gépelt példány.

dr. Abonyi Gyula: Az iskola és a vállalatok kapcsolata. OPI. 1982.
Balogh Alajos: Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképzõiskola

története. Nagykanizsa. (kézirat)
A bánya. A magyar bányászat és bányaszakoktatás története s a magyar bánya-

vidékek népszerû ismertetése. Szerk. Horváth László és Bodry László. Székely és
Társa. Sopron. 1937.

A Bonyhádi 504. sz. Szakközépiskola 50 éve. Jubileumi kiadvány. Szerk.
Denkinger István. Kiadó. Geresdi Sándor ig. Bonyhád. 2000.

A Központi Statisztikai Hivatal. Budapest. (kiadványai)
A mecseki kõszénbányászat. I. 1945-1991. Szerk. Szirtes Béla. Kútforrás. Pécs.

1994.
A Munkaerõ tartalékok Hivatala majd a Munkaügyi Minisztérium, a Szakokta-

tási Pedagógiai Intézet, az Országos Pedagógiai Intézet szakmai (bányaipari) kép-
zéssel foglalkozó kiadványai

A Munkaerõ tartalékok Hivatala, a Munkaügyi Minisztérium, a Mûvelõdési Mi-
nisztérium, az Oktatási Minisztérium Tankönyvjegyzékei (folyamatosan)

A vájároktatás kézikönyve. Összeállította Ajtay Zoltán. Kiadja a Dorogi Szén-
bányák Nemzeti Vállalat. Dorog. 1949.

Az 1937. évi 38. 000 számú Ipar- és Kereskedelemügyi Miniszter rendelete. Bu-
dapesti Közlöny. 1937. november 24. 267. szám.

Az Ajkai Bercsényi Miklós Szakközép és Szakmunkásképzõ Iskola Jubileumi
Évkönyve1949-1999. Ötven év. Szerk.: Némethné Kovács Éva. Kiadó: Szigeti Kár-
oly igazgató. Ajka, 1999. A vájárképzés színvonalas és érdekes írásait Beke Péter
szakoktató, mûszaki tanár készítette.

Az elsõ ötéves terv. Országos Tervhivatal. Budapest. 1952.
Bánya- és kohóbalesetek elhárítása. A bányász és kohász biztonságának kiská-

téja. A magyar királyi Pénzügyminisztérium és a Magyar Bánya- és Kohóvállalatok
Egyesületének kiadása. Bp. M. kir. Állami Nyomda.

Békásy Ferenc: Az 501. sz. Csizmazia Gyula Szakképzõ Iskola és Kollégium.
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Komlói monográfia 2. Komló. 2004.
Benedek András: Változó szakképzés. A magyar szakképzés szerkezetének vál-

tozásai a XX. század utolsó negyedében. Okker. Budapest. 2003.
Bernáth Attila: Negyedszázad a tanpadon. A szerzõ saját kiadása. Budapest.

1996.
Bláthy Ottó Ipari Szakmunkásképzõ iskola Emlékkönyve alapításának negyve-

nedik évfordulójára 1949-1989. Közzétette Hárskúti Attila igazgató. Tata. 1989.
Boda Antal: A bányamunkásság továbbképzése. Bányászati és Kohászati Lapok.

1928. 61. évf. p. 13-14.
dr. Bodnár J.: A bányagépészeti karbantartás elvei és gyakorlata
BKL. Bányászat. 1983. 10.
Czibók Kálmán: kézirat (osztályfõnöki jelentések, magyar nyelv tanításának

problémái a szakmunkásképzõ iskolákban).
Dokumentumok a magyar szénbányászat történetébõl 1945-1949. Szerk.

Erdmann Gyula és Petõ Iván. Kossuth. Budapest. 1975. I. k.
Eötvös Loránd Ipari Szakmunkásképzõ Intézet és Szakközépiskola. 1953-1993.

Oroszlány. Szerk. Varga István. Írták: Dobos Gyuláné, Hartmann József, Székely
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Eredeti fotók, újságcikkek: egyéni gyûjteményekbõl
dr. Fabula L.–Krisztián B.: Az osztályfõnök nevelési munkája a

szakmunkásképzõ iskolában
Faller Jenõ beszámolója a Várpalotán már három éve (1934/35, 1935/36,

1936/37) folyó vájárképzésrõl. BKL. 1937. 24. sz. dec.15. p. 12. 
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1949/1999. Nagybátony. 1999.
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Iskolák statisztikai adatai
Ismétlõiskolások bánya-elõismereti tananyaga. Pécs. 1927. Kiadja a DGT Pécsi

Bányaigazgatósága.
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