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Egy ipartörténeti tanösvény kialakításának tervezete Salgótarjánban 
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Összefoglalás 

A hazai természetvédelem egyik örvendetes eredménye, hogy az elmúlt 
két évtizedben országszerte egyre több tanösvény nyitja meg képzeletbeli ka-
puit. A tanösvények a környezeti szemléletformálás fontos eszközévé váltak, 
és ami különösen fontos: a látogatók körében is nagy népszerűségnek örven-
denek. Meg kell jegyeznünk azt is, hogy a hazai tanösvények jelentős többsége 
természeti és kultúrtörténeti értékek bemutatására hivatott, ugyanakkor szá-
mos olyan terület van hazánkban, amely ipartörténeti jelentőségével lehetne 
tárgya egy tanösvény kialakításának. Munkánk során célunk egy olyan hazánk-
ban egyedülálló ipartörténeti tanösvény elméleti kialakítása, amely az egykori 
salgótarjáni iparvidéket mutatja be a szénbányászat kezdetétől a gazdasági 
válság környezeti és társadalmi problémájáig. A tanösvénynek természetszerű-
leg lesz egy térbeli íve (szénbányák – bányászkolóniák – meddőhányók – erő-
mű – ipari üzemek – ipari hulladéklerakók), de ezeket a helyszíneket időben is 
egymásra fogjuk építeni, ezzel egyfajta történelmi vonatkozást is adva a bemu-
tatásnak. Összességében a tanösvény kialakításával a célunk egy olyan állapot 
elérése, amely tartalmazza az egyes pontokat magába foglaló vezetőfüzet ki-
dolgozását, melyben a helyszínhez tartozó információkon kívül több korcso-
portra kidolgozott, az adott pont ismeretanyagát feldolgozó feladatlapok is 
találhatók lesznek. Célunk egy olyan térkép létrehozása is, amely világosan 
mutatja az útvonalat és az egyes megállókon bemutatandó információk jelle-
gét, valamint a tanösvény alapadatait. 

Kulcsszavak 

Salgótarján, tanösvény, ipartörténet, vezetőfüzet, feladatlapok  

Bevezetés 

A mai közoktatásban a gyerekek az ismeretek zömét az iskolapadban 
szerzik. Habár a közoktatási törvény lehetővé teszi az iskola falain kívüli taní-
tási formákat, akadályt jelent ezek megvalósításában az idő- és pénzhiány, 
emellett a tanárok ellenérzései és túlterheltsége is (Vásárhelyi, 2010). Azonban 
fontosak lennének a terepi órák a diákok számára, mint tapasztalati ismeret-
szerzés és motiváció. A tanórán kívüli tevékenységnél lehetőség van arra, hogy 
a diákok valós helyükön figyeljék meg a természeti és környezeti jelenségeket, 
folyamatokat, felismerjék a valós összefüggéseket (Makádi, 2015). Emellett 
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egyes terepi óráknak fontos szemléletformáló szerepe lenne. A terepi oktatás 
egy közismert, elterjedt helyszíne és eszköze a tanösvény.  
A tanösvény egy sajátos turistaösvény, olyan terepi bemutatóhely, amely egy 
útvonalra felfűzött állomásokon, táblákon keresztül mutatja be az új informá-
ciót (Kiss, 1999). Célja lehet az önálló ismeretszerzésre való provokálás, in-
formáció alapú megismerés és felfedezés, új nézőpont kialakítása, vagy érze-
lem kiváltása, kultúrtörténeti vagy ipartörténeti örökség bemutatása. Az in-
formáció átadása mellett arra törekszik, hogy formálja a látogató környezeti 
szemléletét, kialakítsa a kultúrtörténeti vagy ipartörténeti örökség megőrzésé-
nek igényét (Kiss, 2007). A bemutatás jellege szerint beszélhetünk táblás, ka-
rós-füzetes és virtuális tanösvényről, illetve esetenként ezek kombinálásáról. 
Ismeretszerzés szerint lehet egy tanösvény ismeretközlő vagy munkáltató. 
Bejárás módja szerint vannak gyalogos, kerékpáros, autós és vízi tanösvények 
is. Az ismeretek alapján még két típust különíthetünk el. A tematikus tanös-
vény egy témakört mutat be, és az úgynevezett természetismereti, ami az adott 
területre jellemző összes információt magába foglalja (Kiss, 2007). Az általunk 
tervezett ipartörténeti tanösvény elsődleges célja, hogy megőrizze Salgótarján 
ipartörténeti emlékeit és bemutassa az egykor virágzó salgótarjáni ipart: bányá-
szat, szállítás és feldolgozás, hulladéklerakás, illetve az ehhez kapcsolódó geo-
lógiai és szociológiai információkat. Egyaránt szeretnénk bemutatni a helyi 
fiataloknak városuk történetének egy fontos elemét, illetve tisztelegni az ipar-
ban egykor dolgozók előtt. Emellett a tanösvény a terepi oktatás színtere is 
lesz, hiszen a bemutatásra kerülő téma megjelenik például a földrajz kerettan-
tervekben is.  
 Salgótarján Nógrád megye megyeszékhelye és legnagyobb települése. A 
város fellendülése két pilléren indult meg: szénbányászat és vasipar (Sebestyén 
& Szvircsek, 1997). Az 1800-as évek derekán fedezték fel a szenet a környé-
ken, 1867-ben megérkezett a városban az első Magyar Állami Vasútvonal és 
elkezdett kiépülni az ipar. Legjelentősebb iparágak például az acélgyártás, 
üvegipar, ötvözetgyártás. 1848-ban megnyitották az első tárót, az inászói Ó-
Mária-tárót, és 1892-ben itt indult meg az ország első gőzüzemű fogaskerekű 
vasútja is (Szvircsek, 2000). A Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. 1868-as alapításá-
val indult meg a nagyüzemi szénbányászat (Sebestyén & Szvircsek, 1997). A 
szénkitermelés a századfordulón már az országos 32%-a, az 1900-as évekre a 
helyi acélgyártás már kiteszi az országos 1/3-át. A rendszerváltás után azonban 
sorba zártak be a bányák. Napjainkban is jelentős a szénkészlete a területnek, 
azonban akkor gazdaságtalannak ítélték a kitermelést. Az ipar leépült, megug-
rott a munkanélküliség és megindult az elvándorlás a területről. Napjainkban 
pedig már csak a romjai láthatóak az egykor virágzó iparnak (1. ábra) 
(Szvircsek, 2000). A város fejlődése eltér a megszokott, hosszú történelmi 
városalakulástól, mert csupán fél évszázadra volt szükség, hogy egy álmos 
vidéki faluból hazánk egyik vezető ipari központjává váljon (Sebestyén & 
Szvircsek, 1997).  
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1. ábra. Az acélgyár egykor és most (http://tarjanikepek.hu/?p=168) 

Módszertan 

A tanösvény tervezésének folyamata nyolc fázisból tevődik össze. Az első 
két fázis a célok kitűzése, illetve az időbeosztás és tervezés volt, amelyen már 
túl vagyunk. Szintén megtörtént már a terepbejárás is, erre két alkalommal is 
sort kerítettünk. Ezek során térkép és GPS segítségével lemértük és rögzítet-
tük az útvonalat, illetve megterveztük az információs táblák helyét. Jelenleg az 
egyes megállókhoz kapcsolódó információk gyűjtése zajlik a helyi könyvtári és 
irattári adatgyűjtések, illetve az egykor a bányákban és az acélgyárban dolgozó 
emberek beszámolói alapján. Ezeket az információkat fogjuk rendszerezni és 
az egyes megállók tábláira összeállítani. Mivel a tanösvényünket foglalkoztató 
jellegűre tervezzük, ezért mindenképpen célunk egy több korcsoport számára 
is használható, munkáltató jellegű foglalkoztató füzet összeállítása, ami a tan-
ösvény bejárása során tölthető ki. Természetesen szeretnénk létrehozni a tan-
ösvényről egy térképet is, amely mutatja a megállóhelyeket, illetve a távolság- 
és szintadatokat. Munkánk végén az esetleg felmerülő hiányosságokat és prob-
lémákat kívánjuk orvosolni, illetve összegezzük a munka során felhalmozott 
tapasztalatainkat. Mindezek eredményeként a tanösvényünk egy gyalogos, 
munkáltató, egy témakört ismertető útvonal lesz. 

Eredmények 

Munkák folyamán először az egyes munkafolyamatokat és az időbeosz-
tást terveztük meg. Ennek alapján mintegy másfél év áll rendelkezésünkre a 
tanösvény tervének kidolgozására, amiből jelenleg az adatgyűjtés fázisában 
tartunk. A terepbejárásokat követően a kialakított útvonal egy teljes kört jár 
be, aminek kezdő és végpontja a tervek szerint a salgótarjáni Bányamúzeumnál 
van. Nevét a bányászok védőszentjéről, Szent Borbáláról kapta.  

 
2. ábra. A tanösvény jelzése (egyéni) 

A december 5-i Borbála-nap a bányászok 
egyik legnagyobb ünnepe volt, búcsúszerű 
ünnepséget tartottak.  
Vallásosságuk egyfelől az elődeiktől eredt, 
másfelől meggyőződésükön is alapult, hogy 
Szent Borbála védelmet jelent a veszélyes 
munkában (Szvircsek, 2000).  

http://tarjanikepek.hu/?p=168
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A 2. ábra a tanösvény általunk tervezett jelzését, az acélgyár sziluettjét és a 
bányászatot szimbolizáló csillét ábrázolja.  
Az útvonal körülbelül 17 km hosszú, amin a terveink szerint 27 tábla szerepel 
(1. táblázat) 

1. táblázat. A tanösvény tervezett állomásai 

1. Bányamúzeum 10. Kolónia 19. Erőmű 

2. Bányakapitányság 11. Meddőhányók 20. Ötvözetgyár 

3. Alagút-szénszállító alagút 12. Öregségi víz 21. Salakkúpok 

4. Helyi építőanyagok 13. 1. táró: Ó-Mária-táró 22. Fogaskerekű 

5. Forrás 14. Zichy-akna 23. Acélgyár 1 

6. Kilátás- város látképe 15. Kisvasút 24. Acélgyári salak, sikló 

7. Pécskő, kőbányászat 16. Mélyfúrású kutak 25. Acélgyár 2- bejárat 

8. ( Pécskő) 17. Vaskutató 26. Acélgyári út 

9. Inászói-völgy 18. Hűtőtó 27. Vasút 

A legmagasabb pontja a Pécskő (542 m). Ahogy a domborzati profilon is lát-
szik (3. ábra) nincsenek jelentős szintkülönbségek, egyetlen kiugrást a már 
említett Pécskő jelenti.  

 
3. ábra. Az útvonal domborzati profilja (egyéni, Google Earth) 

Az útvonal hossza még nem végleges, függ a későbbi terepbejárástól, ahol 
egyes részeknél alternatívát keresünk, pl. nagy közúti forgalom vagy a buja 
növényzet miatt. A 3. ábrán látható a teljes útvonal és a táblák helyei, emellett 
a domborzati profil.  
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4. ábra. A tanösvény tematikája (egyéni) 

A szokatlanul hosszú tanösvény te-
matikusan három részre osztható (4. 
ábra), amely szakaszok a térképen (5. 
ábra) jól látható színekkel lettek el-
különítve: bányászat, energia-
termelés és ipar, illetve a tanösvény 
állomásai. Érdeklődés szerint a ré-
szek külön-külön is végig járhatóak, 
a szakaszok találkozásánál buszmeg-
állók vannak, vagyis a túra megsza-
kítható.   

A látogatók a kezdő táblán információkat kapnak a három szakaszról, hogy 
eldönthessék, hogy melyik részt, ill. részeket szeretnék végigjárni. 
 

 
5. ábra. A tanösvény útvonala (egyéni, Google Earth) 

Célunk, hogy a tanösvény minden korosztály számára kikapcsolódás legyen, 
ezért külön foglalkoztató füzetet tervezünk a gyerekek számára. Különböző 
feladatok és játékok segítségével szeretnénk számukra érdekesebbé tenni az 
utat. Például feladatok formájában megismerkedhetnek a különböző szénfaj-
tákkal, és a helyszínen élőben is megvizsgálhatják azokat. Bemutatjuk a helyi 
kőzeteket és azok főbb jellemzőit, kézbe is vehetik, hogy láthassák köztük a 
különbséget. Kirakókkal, mozgatható táblákkal kirakhatnák például a szén 
keletkezésének folyamatát, vagy azt hogy hogyan jutunk el a szénbányászattól 
az acélig. Rajzokkal, feladatokkal vagy épp élőben modellezhetik a nyersanya-
gok szállítását. Régi képeslapokkal, fényképekkel és rajzokkal elevenítjük meg 
az egykori életet, munkát. Tervük, hogy a foglalkoztató füzet egyaránt elérhető 
legyen az interneten, illetve a helyszínen is. A terveink szerint a Borbála-
tanösvény felkelti majd az érdeklődését a helyieknek és a látogatóknak is. A 
három egységgel, változatos témákkal, a minimális szintkülönbséggel és a fog-
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lalkoztató füzettel együtt az útvonal minden korosztály számára egyaránt jár-
ható és érdekes lesz.  
Hátralévő feladatink közé tartozik, hogy pontosan megtervezzük az egyes 
játékokat és feladatokat, kidolgozzuk a foglalkoztató füzetet. Véglegesítjük az 
útvonalat és foglalkozunk az egyéb felmerülő problémákkal. További irodal-
mak, fényképek és térképek felkutatásával véglegesítjük a bemutatandó infor-
mációkat és megtervezzük a táblákat.  

Következtetések 

A tanulmányunkban bemutatott tanösvény-tervezet egyedülálló hazánk-
ban, Magyarországon eddig még sehol nem alakítottak ki kifejezetten ipartör-
téneti tematikájú útvonalat. Reményeink szerint ez a munka is hozzájárul ah-
hoz, hogy bemutassuk az egykor virágzó, ma már kissé megkopott iparváros, 
Salgótarján történetét, valamint azokat az eszközöket, amelyek a helyi bányá-
szat és ipar alapját adták és nem utolsó sorban megismertessük a mai fiatalokat 
őseik életével, munkájával, értékeivel. 

Köszönetnyilvánítás 
Az eddigi és ez utáni segítségét szeretnénk megköszönni Salgótarján Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának, Novohrad-Nógrád Geoparknak és EL-
TE/7124/569(T-62) 2015 pályázatnak.  

 

An Industrial History Trail Design Plan in Salgótarján  

Abstract 

One of the gratifying results of the national nature conservation is that 
over the past two decades across the country, more and more trails will open 
their “gates”. The trails have become an important tool for environmental 
awareness raising, and what is especially important: they gained great 
popularity among visitors. It should be also noted that the vast majority of the 
domestic nature trails were designed to demonstrate the natural and cultural 
values, and at the same time there are several areas in our country, which 
could be the subject of industrial history by creating a nature trail. In our work 
we aim at the fact that our country is a unique industrial history trail, a 
theoretical design that displays the beginnings of the former coal mining 
region of Salgótarján’s industry, as well as its the environmental and social 
problems of the economic crisis. The educational tour will be naturally a cubic 
curve (coal mining - mining colony - dumps - power plants - industrial plants - 
industrial waste), but these scenarios will be also overlapping in time,  thus 
giving a sense of the historical aspect in the presentation. Overall, the goal of 
the educational path shaping is to achieve a state that includes the 
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development of certain points including guiding notebook containing 
additional information related to the location; and worksheets suiting small-
group work and containing the crucial pieces of information of the given 
spots. Our aim is to create a map which clearly shows the character of the 
routes and stops as well as basic data of trail. 

Keywords 

Salgótarján, natur trail, industry, guiding notebook, worksheet 
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