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A Dunagőzhajózási Társaság  elemi iskolái a 

pécsi bányavidéken (1868–1938/1944) 

(Vázlatos történeti áttekintés) 
 

1852-ben, amikor az Első Cs. Kir. Szab. Dunagőzhajózási Társaság (DGT) /Erste k. 

k. priv. Donau–Dampfschiffahrts–Gesellschaft (DDSG)/ megvetette a lábát a pécsi 

szénmedencében, az itt élő munkások – köztük a bányászok – gyermekei a katolikus 

egyház által fenntartott falusi iskolákat látogatták. A nagyvállalat megjelenését kö-

vetően azonban egyre több bányamunkára érkezett család telepedett le a Társaság 

bányatelepein, amelyek a környező településektől elég távol estek ahhoz, hogy a 

gyermekek a meglévő iskolákba járhassanak. Mivel az iskoláskorú gyerekek nem 

maradhattak oktatás nélkül, a DGT iskolákat nyitott kolóniáin. „A bányaművelés 

fejlődése és nagyobbodása folytán indíttatva volt a társulat iskolákat is alapítani és 

azok fenntartását elvállalni, hogy munkásai gyermekeinek a szükséges iskolai neve-

lést megadhassa.”1 

A kiegyezést követően a liberális politikai berendezkedés részeként az Eötvös 

József–féle népiskolai törvénynek meghatározó szerepe volt Magyarország művelt-

ségi viszonyainak javításában, az analfabetizmus felszámolásában. A törvény, amely 

a 6–12. ill. az ismétlőiskolásoknak 15. életévig kötelező iskolalátogatást írt elő a 

korabeli Európában is élenjárt korszerű szellemiségével és intézkedéseivel.2 Az 

1868. évi XXXVIII. tc. az állam, a községek, a hitfelekezetek, a társulatok és a ma-

gánszemélyek számára tette lehetővé az iskolaalapítást. A DGT a társulati iskolaala-

pító, ill. fenntartó kategóriába tartozott. A társulati elemi népiskolából elenyésző 

számú volt a Monarchia és a két világháború közötti időszak Magyarországán. A 

DGT iskoláinak felszereltsége, a tanítók javadalmazása általában jobb volt, mint a 

többi elemi népiskolatípus esetében. Az oktató személyzet járandósága a fizetésből 

és a természetbeni juttatásokból állt; pl. szolgálati lakás, tüzelőanyag, élelem és 

iparcikk vásárlási lehetőség a Társaság élelemtáraiban, az ún . victualmagazinokban. 

E megállapítás különösen akkor igaz, ha tudjuk, hogy az iskola mögött olyan tőke-

erős, prosperáló nagyvállalat állt, mint a DGT. 

Korabeli becslések és felmérések alapján a népiskolai törvény megjelenésének 

idején Magyarországon a tanköteles gyerekek kb. 48%-a járt iskolába. A törvényi köte-

lezettségnek és a szankcionálásnak köszönhetően – és talán a műveltség megszerzésének 

előnyei miatt is – ez az arány 1872-re 55%-ra nőtt. 1896-ban 79%, 1913-ban 93% volt 

                                                           
 A tanulmány a Pécs Történte Alapítvány „Előadások Pécs Történetéből – 2008” című konferenci-

án hangzott el előadás formájában. (Pécs, 2008. szeptember 25.) 
1 DGT 1894 46. o. 
2 Pl. Angliában 1870-ben, Olaszországban 1871-ben fogadtak el törvényt az általános tankötele-

zettségről. Vö. Mészáros–Németh–Pukánszky 2003 307–308. o.  
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az elemi iskolát látogató gyermekek számaránya. Ugyanez a fejlődés mérhető le az 

alfabetizációs folyamat pozitív változásán az alábbi táblázat alapján.3 

1. táblázat. A hét éven felüli lakosságból4 

Év Olvasni, írni tud (%) Analfabéta (%) 

1890 62 38 

1910 69 31 

1920 87 13 

1930 91 9 

1941 94 6 
 

(1890-ben Baranyában 60–70%, Pécsen 70–80% között volt az olvasni és írni 

tudók aránya a hét éven felüli lakosság körében.) 

A népiskolák eltérő pedagógus–szakmai és infrastruktúrális különbségei az osz-

tatlan falusi és az osztálytanítók által irányított városi népiskolák között mutatkoztak 

meg leginkább. A népiskolai hálózat döntő többségét az egyházi fenntartású iskolák 

tették ki, amelyek szakmai felügyeletét az Eötvös–féle népiskolai törvény alapján, a 

többi iskolatulajdonoshoz és iskolafenntartóhoz hasonlóan az állami, az ún. m. kir. 

tanfelügyelőségeken keresztül ellenőrizte. Az egységes tananyag, tantervek, tan-

könyvek elkészítése is fontos részét képezte az azonos szellemi bázisra épülő alap-

műveltség lerakásának. A törvény kimondta, hogy egy tanító 80 gyermeknél nem 

taníthat többet. Ez az osztálylétszám mai mértékkel mérve – hallatlanul magasnak 

tűnik, de legalább volt felső korlát (!), amelynek nem minden iskolafenntartó tudott 

egykönnyen megfelelni. A törvény nem mondta ki a népiskolai oktatás ingyenessé-

gét, de az igazoltan szegény szülők gyermekei „tandíjat nem fizetnek.”  5 Az 1868-as 

törvény kimondta továbbá, hogy az oktatás nyelve a tanulók anyanyelve, amennyi-

ben az „a községben divatozó [tehát általánosan használt] nyelvek egyike.” Ez a 

szabályozás az 1920-as évekig érvényben volt.6 Ezenkívül 1879-ben valamennyi 

népoktatási intézményben a magyar nyelvet kötelező tárgyként vezették be.  

Figyelemreméltó azonban, hogy a DGT már 12 évvel a népiskolai törvény életbe-

lépése előtt megalapította első elemi iskoláját 1856-ban Pécsbányatelepen, Szabol-

cson két iskola volt. Az egyiket a Társaság és a pécsi székesegyházi uradalom között 

                                                           
3 Mészáros–Németh–Pukánszky 2003, 309. o. 
4 Mészáros–Németh–Pukánszky 2003, 309. o. 
5 A DGT iskoláiban senkinek sem kellett tandíjat fizetni. A népiskolai oktatás ingyenességét az 

Apponyi Albert kultuszminisztersége idején hozott 1908. évi XLVI. tc. mondta ki. A DGT-nél az 

1920-as években vezettek be beiratkozási díjat, diákonként 1 pengőt a nem társulati szülők gyer-

mekei számára.) 1908. évi XLVI. tc. „az elemi népiskolai oktatás ingyenességéről” 

(www.1000ev.hu) 
6 Mészáros-Németh-Pukánszky 2003 309. o. A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium (VKM) 

1923. augusztus 24-én kelt 110.478/1923. VKM sz. rendelete alapján indították meg a nemzetiségű 

tanulókat (is) oktató iskolák típusba sorolását. Az „A” típus a kisebbségi (anyanyelvi) tanítás 

szempontjából ideális megoldásnak nevezhető, amelyben minden tárgyat a kisebbség anyanyelvén 

tanítottak, a magyar nyelv pedig kötelező tantárgyként került oktatásra. A „B” típus vegyes, azaz 

kisebbségi és magyar tanítási nyelvű iskola volt, a „C” típus magyar tanítási nyelvű iskola volt, 

ahol a kisebbségi nyelv, (anyanyelv) oktatása a rendes tantárgyak közé sorolt kötelező tantárgy 

volt. A többi tárgyat magyarul oktatták. A hittan tanítását nem érintette a rendelkezés, az továbbra 

is a vonatkozó jogszabály – 1797/1914. VKM eln. sz. rendelet (1914. április 24.) – alapján minden-

ütt anyanyelven folyt. Vö. Szita 1986 613. o. 



A Dunagőzhajózási Társaság elemi iskolái a pécsi bányavidéken 

 51 

1870-ben létrejött bányabérleti szerződésnek megfelelően alapították és itt 1872 -ben 

kezdődött meg a tanítás. A másik iskola György–akna átvételekor, 1874-ben már 

működött és ezt vitte tovább a DGT. Az 1893-ban megnyitott vasasi társulati iskolá-

ban két tanterem fogadta a tanulókat. A bányatelepek iskoláiban – a szabolcsi kivé-

telével, ahol az iskola katolikus jellege miatt kezdettől fogva magyar nyelvű okta-

tásban részesültek a gyerekek – 1892-ig németül folyt a tanítás. Ezt egyébként a 

bányatelepek nemzetiségi összetétele indokolta. Ekkor azonban Wiesner Raymár 

pécsi bányaigazgató javaslatára – aki talán megértette vagy megérezte az 1890-es 

évek magyarországi kormányzati politika magyarosítási törekvéseit7 – Erényi 

Ulmann Lajos lovag (Ludwig Ulmann Ritter von Erény) vezérigazgató elrendelte, 

hogy a társulati elemi iskolák oktatási nyelve a magyar legyen. 8 Az iskolák magyar 

tanítási nyelvét társulati kiadvány először 1896-ban említette. A vasasi DGT iskola 

már ezt követően, 1893-ban nyitotta meg kapuit a településen lakó bányászgyerekek 

előtt. Öt év múlva, az 1898–99-es tanévben a somogyi Uradalmi Római Katolikus 

Népiskolában a már meglévő falusi iskola bővítésével történt a társulati iskola meg-

nyitása.9  

Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter már 1926-ban a nyolcosz-

tályos népiskola bevezetése mellett agitált. Argumentációjában a közeli országok – 

Ausztria, Németország – nyolcosztályos elemi iskolai rendszerére hivatkozott, 

amelynek nemcsak kultúrpolitikai, hanem közgazdasági vonatkozásai is vannak,  

hiszen a képzettebb munkaerő kelendőbb a munkaerőpiacon, jobb minőségű termé-

keket tud előállítani. Minden próbálkozása ellenére a nyolcosztályos elemi iskolai 

rendszert neki nem sikerült bevezetni. Témánk szempontjából az 1926. évi VII. tc. 

„a mezőgazdasági népesség érdekeit szolgáló népiskolák létesítéséről és fenntartá-

sáról” szóló törvény az, amely a vidéki népiskolák építése, fejlesztése szempontjá-

ból meghatározó volt. A törvény 4. §-a, – „Az iskola érdekeltsége és az iskola létesí-

tése költségeinek megoszlása” – szerint a „társulati adó kivetése alapjául szolgáló 

jövedelem arányában” vállalta a DGT több pécsi nem társulati iskola építésének 

jelentős hányadát, bár további iskolákat már nem alapított. 1928-ban tehermentesen 

átengedte Pécs szab. kir. városnak azt az 1.000 m2-es telket, amelyen az Ulmann–

telepi új állami népiskola épült, így bizonyítva azt az „áldozatkészséget, amelyet 

kulturális téren” a Társaság részéről addig is tapasztalni lehetett. A DGT aktivitását 

és anyagi szerepvállalását Nendtvich Andor pécsi polgármester és Fischer Béla ba-

ranyai főispán is elismerően nyugtázta.10 

Egy korábbi, 1920-as kimutatás szerint az adott tanévben 27 000 korona hozzá-

járulással támogatta az ötosztályos, ugyancsak állami Pécs–Gyárvárosi Iskolát, 

amelyben összesen 90 gyermek révén volt érdekelt, akiknek szülője, gondviselője a 

DGT-nél dolgozott. (Az iskola teljes költségvetésében 53 700 korona szerepelt az 

1920–21-es tanévre vonatkozóan.)11 

                                                           
7 Hanák 1978 149-160. o. 
8 Babics 1952 144. o. 
9 Hámoriné–Vókó 2006 152. o. 
10 OL Z 1481 61. cs. 71. t. Fischer Béla főispán 322/1928. számú, Bányaigazgatósághoz címzett 

levele. OL Z 1481 63. cs. 77. t. Nendtvich Andor polgármester 17310/1928. számú, Bányaigazga-

tósághoz címzett köszönőlevele.  
11 OL Z 1481 63. cs. 78. t. Kimutatás az érdekeltségek bevonásával megindított pécs–gyárvárosi ötosztá-

lyú állami elemi iskola fenntartási költségének az egyes érdekeltekre eső arányos részletéről.  



Huszár Zoltán 

 52 

A társulati iskolaépületekhez – a tantermeken túl – külön tornászó hely és udvar 

is tartozott. A tanítókat – a létszámuktól függően – vagy az iskolaépületben kialakí-

tott lakásban (ld. szabolcsi, székesegyházi uradalomtól bérelt épület), vagy a Társu-

lat által rendelkezésre bocsátott lakásokban helyezték el. A taneszközök és tantermi  

felszerelések beszerzése egységesen, a bányaigazgatóság által előírt helyekről tör-

tént. Minden tanító szén, ill. tűzifailletményben részesült.12 

A társulati elemi iskolák – tehát a pécsbányatelepi, a mecsekszabolcsi, a vasasi 

és a somogyi – azonos rend és szabályzat szerint működtek, eltekintve a szabolcsi 

iskola már korábban említett magyar nyelvűségétől. Az első társulati iskolába – a 

pécsbányaiba – a kezdeti években kizárólag a bányamunkások gyermekei jártak, 

mígnem a vallás- és közoktatásügyi miniszter egyik 1869-es rendelete értelmében – 

a bányatelep nem vállalati lakóira való tekintettel – közös iskolának nyilvánították. 

A fenntartói jogok és kötelezettségek azonban továbbra is a DGT-t hárultak. Pécs 

városa egy általa fizetett tanítóval vett részt a bányavidék elemi iskolai oktatásában. 

A társulati tanítók javadalmazása megegyezett az állami oktatásban működő peda-

gógusok illetményével, ám nyugdíjazásukról a nem állami tanerők számára létesített 

és államilag segélyezett nyugdíjintézet gondoskodott.13 A kezdetben öt, később hat-

osztályos elemi iskolát ún. ismétlő- vagy vasárnapi iskola egészítette ki, ez azonban 

jóval kisebb látogatottságnak örvendett, mint az ún. „rendes” iskola. 

A tanulók nemzetiségi és vallási összetétele hűen tükrözte az adott kolónia né-

pességének sokszínűségét. Míg kezdetben alig volt magyar anyanyelvű diákja a 

bányatelepi iskoláknak, az 1920-as években megváltozott a helyzet. Az alábbi – 

Babics által összeállított, 2. táblázatban jól nyomon követhető az asszimilációs fo-

lyamat, amely a kor országos trendjének megfelelően a bányatelepek társadalmát is 

jellemezte. 

2. táblázat. A vállalat által fenntartott elemi iskolák tanulói nemzetiségük szerint.14 

P = Pécsbányatelep; Sz = Szabolcsbányatelep; V = Vasas 
Év Iskola Magyar Német Cseh Morva Krajnai Szlovák Horvát Egyéb Összes 

1875 

P. 

Sz. 

V. 

40 

13 

5 

250 

52 

13 

60 

26 

– 

28 

9 

– 

22 

– 

– 

82 

2 

8 

3 

– 

– 

1 

– 

– 

486 

102 

26 

1880 

P. 

Sz. 

V. 

29 

19 

12 

244 

78 

35 

80 

18 

9 

28 

29 

6 

20 

14 

1 

47 

1 

3 

2 

– 

– 

– 

2 

1 

450 

161 

67 

1885 

P. 

Sz. 

V. 

45 

27 

5 

245 

154 

60 

80 

32 

22 

53 

18 

– 

22 

24 

2 

22 

5 

– 

– 

– 

– 

1 

1 

– 

468 

188 

89 

1890 

P. 

Sz. 

V. 

34 

42 

24 

228 

161 

69 

33 

27 

12 

63 

19 

2 

32 

52 

8 

13 

1 

5 

– 

– 

– 

– 

4 

– 

403 

306 

120 

1895 

P. 

Sz. 

V. 

106 

46 

47 

356 

166 

92 

66 

21 

15 

47 

4 

7 

12 

31 

3 

12 

1 

– 

1 

1 

3 

8 

2 

– 

600 

272 

167 

           

                                                           
12 DGT 1894 46. o.  
13 Babics 1952 143. o.  
14 Babics 1952 143. o., 145. o. 
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1900 

P. 

Sz. 

V. 

112 

63 

65 

389 

164 

87 

33 

12 

10 

45 

10 

2 

18 

25 

1 

6 

3 

– 

1 

1 

2 

– 

– 

– 

604 

278 

167 

1905 

P. 

Sz. 

V. 

119 

103 

35 

422 

147 

71 

44 

9 

– 

21 

5 

– 

8 

14 

– 

– 

– 

– 

– 

1 

– 

– 

1 

– 

614 

280 

106 

1910 

P. 

Sz. 

V. 

132 

117 

51 

358 

194 

54 

29 

2 

5 

14 

1 

4 

2 

3 

– 

– 

1 

– 

– 

3 

– 

– 

– 

– 

535 

321 

114 

1915 

P. 

Sz. 

V. 

124 

154 

95 

312 

202 

94 

19 

– 

3 

2 

3 

8 

– 

2 

– 

– 

– 

– 

– 

1 

3 

2 

– 

– 

452 

362 

203 

1920 

P. 

Sz. 

V. 

156 

279 

165 

324 

115 

57 

5 

– 

5 

1 

– 

1 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

2 

– 

– 

488 

394 

228 

1925 

P. 

Sz. 

V. 

185 

292 

211 

210 

65 

21 

2 

– 

2 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

2 

– 

– 

399 

357 

234 

1930 

P. 

Sz. 

V. 

281 

398 

276 

79 

14 

14 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

1 

– 

– 

– 

– 

– 

361 

412 

290 

1935 

P. 

Sz. 

V. 

357 

422 

320 

71 

2 

3 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

428 

424 

323 

1940 

P. 

Sz. 

V. 

438 

400 

291 

33 

1 

5 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

1 

– 

– 

– 

– 

– 

472 

401 

296 

1945 

P. 

Sz. 

V. 

484 

454 

295 

8 

1 

7 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

492 

455 

302 
 

1920-ban volt először 50%-nál több a magyar gyerekek aránya a társulati isko-

lákban. A nem magyar anyanyelvű, de magyarul tudó tanulókról is készítettek az 

1930-as években kimutatást. A német anyanyelvű diákok közül szinte mindenki 

beszélte a magyart, alkalmazkodva a kor magyarosító törekvéseihez, nemzetiségpo-

litikai elvárásaihoz. 

Az iskolákban a tanév elején és a tanév végén is készült német, ill. teljesen azo-

nos tartalmú magyar nyelvű statisztikai kimutatás vagy „átnézet”, ahogy azt a korai 

években nevezték. Ezekben a következő rovatok szerepeltek: a tanulók száma osztá-

lyonkénti, társulati/nem társulati, nemzetiségi, nemi, vallási, születési évekre való 

lebontásban. Szerepeltették a tanév folyamán eltávozott tanulók számát, mellette a 

távozás okát (költözés, elhalálozás); az intézményt bizonyítvánnyal elhagyók, a 

maradók, ill. a tanévismétlésre utasítottak számát. Külön feltüntették a rendes okta-

tásban résztvevők, ill. az ismétlő vagy vasárnapi iskolások számát. Az „Előmenetel” 

rovatba az egyes tantárgyakban tanúsított minősítés került. (Nem minden kimutatás 

tartalmazta az összes tanított tárgyat, de a magyar és a német olvasás, a helyesírás és 

a számtan minden statisztikai jelentésben szerepelt.) A tanulókat az elért eredmény 

szerint négyféle kategóriába – kitűnő rendű, jeles rendű, elsőrendű és másodrendű – 

sorolták (a német nyelvű jelentésekben „Rangstuffe”-t állítottak fel róluk). A statisz-
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tikák – osztályokra és igazolt/igazolatlan tanulóra lebontva – tartalmazták a hiányzá-

si átlagokat is.15 Az iskolákba való beíratás és az év végi vizsgák rendje ugyancsak 

megegyezett az összes intézményben. Ezekről felhívások formájában tájékoztatták a 

szülőket, ill. a tanfelügyelőséget. A beíratások eredményéről az iskolák igazgatói értesí-

tették a tanfelügyelőséget, és mint tulajdonost és fenntartót, a Bányaigazgatóságot.16 

Mindegyik iskola saját könyvtárral rendelkezett. A legnagyobb könyvállománya 

a pécsbányatelepinek volt, amelynek a száma 1894-ben 2502 kötetből állt. Ebben az 

évben 100 személy látogatta, akik összesen 2.004 kötetet olvastak el, de lehet, hogy 

csak kölcsönöztek. A könyvtárak gyarapítására, ill. a megvásárolandó könyvekre 

legtöbbször a tanfelügyelőség tett javaslatot, de az új könyvek beszerzéséről minden 

esetben a DGT gondoskodott. Gyakran előfordult, hogy a könyvtárba a bécsi DGT 

Vezérigazgatóság (!), vagy a Pécsi Bányaigazgatóság javaslatára, utasítására került 

új kötet. Pl. a társulati iskolák tanítói könyvtárának mindegyike 3–3 példányban 

megkapta Karinthy Frigyes,17 5–5 példányban Prohászka Ottokár18 műveit. 1929-ben 

a pécsbányai iskola tanítói könyvtárába került „Az Olasz–Magyar Barátsági Szerző-

dés”19 c. könyv, majd Baráthosi Balogh Benedek: Turáni Regék és Mondák. A 

szabolcsbányatelepi tanítói könyvtár pedig a „Vázlatok Török Testvéreink Történe-

téből”20 c. művel gyarapodott. A tanítói könyvtárakból nem hiányozhatott  Bethlen 

István: A Magyar Országgyűlés története (1868–1927), vagy a Békeszerződések 

revíziója c. kötet. A könyvek beszerzéséről Bálványi Endre adminisztratív igazgató-

helyettes rendelkezett.21 A trianoni igazságtalanság és a revízió ébrentartását szol-

gálta a „Vérző határok” c. mű mindhárom iskola tanítói könyvtára számára 2–2 pél-

dányban történő megvásárlása,22 hasonlóan az „Erdély sötét korszaka” c. mű beszer-

zéséhez.23 A Társaság nemcsak könyvtár gyarapítási céllal vásárolt könyveket, ha-

nem a jól tanuló, kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákok jutalmazására könyvaján-

dékot szántak. Így kapta a társulati iskolák 50 diákja a „Magyar viharban” c. köny-

vet az 1922–23-as tanév végén,24 vagy a „Magyar vigasztalás” c. könyvet az 1930–

31-es tanév befejezésekor.25A könyvválasztás szinte mindig a kor hivatalos politikai 

elvárásainak, hangulatának megfelelően történt és arról mindig személyesen a Bá-

nyaművek adminisztratív igazgatóhelyettese gondoskodott.  

                                                           
15 OL Z 1481. 60. cs. 70. t. Kimutatás kelt 1938. július 7-én 
16 OL Z 1481 59. cs. 70. t. 6600 sz. Értesítés az évzáró vizsgák időpontjáról. 1919. május 12., OL 

Z 1481 59. cs. 70. t.  4875 sz. Felhívás a vasasi iskolába való beiratkozásra az 1919–20-as tanévre. 

1919. augusztus 8. (Német nyelvű dokumentum.)  
17 OL Z 1481 60. cs. 70. t. 1927. december 30-án Bálványi Endre adminisztratív igazgatóhelyettes 

tájékoztatta a pécsbányai, a szabolcsi és a vasasi iskolát Karinthy Frigyes műveinek megvásárlásá-

ról.  
18 OL Z 1481 60. cs. 70. t. 1928. október 23-án Bálványi Endre adminisztratív igazgatóhelyettes 

tájékoztatta a pécsbányai, a szabolcsi és a vasasi iskolát Prohászka Ottokár műveinek beszerzésé-

ről. „A könyvek leltárba veendők.”  
19 OL Z 1481 60. cs. 70. t. 1929. január 26.  
20 OL Z 1481 60. cs. 70. t. 1929. április 19.  
21 OL Z 1481 60. cs. 70. t. 1928. április 30.  
22 OL Z 1481. 60. cs. 70. t. 1932. szeptember 10.  
23 OL Z 1481 60. cs. 70. t. 1932. június 22.  
24 OL Z 1481 60. cs. 70. t. 1923. március 13.  
25 OL Z 1482 60. cs. 70. t. 1931. május 6.  
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Az iskolákban folyó oktatói–pedagógiai munkát rendszeresen értékelte a m. kir. 

tanfelügyelőség. A látogatást végző tanfelügyelő levélben értesítette a Bányaigazga-

tóságot a tervezett látogatások időpontjáról, amelyekhez „fogat és éjjeli szállás ren-

delkezésre bocsátását” kérte.26 A Bányaigazgatóság ezt rendre túlteljesítette, hiszen 

általában utasította az igazgató–tanítókat, hogy egy–egy ebéd vagy vacsora erejéig a 

lakásukba is hívják meg a tanfelügyelőt. A DGT mindig  fontosnak tartotta, hogy az 

országos és a helyi hatóságokkal és azok vezetőivel jó szakmai, ill. személyes kap-

csolatban legyen. A tanfelügyelői látogatás általános udvariassági körülményeinek 

megszervezésén túl ezt bizonyítja az a tény is, hogy a Dr. Berze Nagy János tanfelü-

gyelő úr neve is szerepel azon a listán, amely „az 1924. évben ingyenesen és ked-

vezményes-áron kiszolgáltatott szénmennyiségekről” szól. Számára 1924 szeptembe-

rében és decemberében 15-15 q „Ingyenszén házhoz szállítva” történt. A tanfelügye-

lő az 1925-ös listán ugyancsak 30 q, az 1926-os és 1928-as kimutatáson 45–45 q, az 

1927-ben összeállított anyag alapján 15 q ingyenszenet kapott.27 A tanfelügyelő 

ingyen szén adományázásával természetesen nem azt akarom sugallni, hogy ez hatá-

rozta volna meg a tanfelügyelői jelentések szakmai minősítését, de a „befolyásolás” 

mozzanata nem is zárható ki.  

A tanfelügyelő jegyzőkönyvekben számolt be a látogatások általában pozitív 

eredményéről. Az ún. átfogó látogatások szinte mindenre kiterjedtek. A tanfelügyelő 

átnézte az iskola dokumentumait, és megtekintette az egyes osztályok óráit. Ilyen 

módon nemcsak a tanítók felkészültségéről és alkalmasságáról kapott árnyalt képet, 

hanem az egyes osztályokban tanuló gyermekek tudásszintjéről is. A jegyzőköny-

vekben foglaltak szerint a tanfelügyelői látogatás mindig össztanítói értekezlettel 

zárult, amelyen a tanfelügyelő elnökölt, ill. tartott előadást azokról az aktuális peda-

gógia–módszertani elvekről, amelyeknek a kor elvárása szerint érvényesülniük kel-

lett a tanítási órákon. Ezután a látott órák értékelése következett. A rendszerint két-

napos látogatás során az iskola mindegyik osztályba eljutott, majd a látottak alapján, 

az egyes tantárgyakra lebontva, megjegyzéseket tett a tanítói–tanulói munkáról, és 

szükség esetén módszertani ötleteket, javaslatokat is megfogalmazott. A tanfelügye-

lői látogatásokról készült jegyzőkönyvek arról tanúskodnak, hogy a DGT iskoláiban a 

kor pedagógiai elveinek megfelelő, alapos, jó tanítói felkészültséget bizonyító okta-

tó–nevelő munka folyt.28 

Nemcsak az iskolák tanítói, hanem a fenntartó bányavállalat vezetői és a szak-

mai felügyelet is fontosnak tartották a nemzeti ünnepek megünneplését. A méltó 

megemlékezések megtartására szinte mindenki felhívta az igazgatók figyelmét, aki-

nek az iskolához köze lehetett. Ezek között szerepeltek a március 15 -i, a karácsonyi 

                                                           
26 OL Z 1481 60. cs. 70. t. Dr. Berze Nagy János vezető kir. tanfelügyelő 817/1932. sz. levele a 

Bányaigazgatósághoz.  
27 OL Z 1481 38. t. Vö. Huszár 1995 262. o.  
28 OL Z 1481 60. cs. 70. t. Tanfelügyelői látogatások dokumentumai: 505/1930. számú 

Pécsbanyatelepi társ. el. Isk. látogatási jegyzőkönyve 1930. március 4. Dr. Berze Nagy János.  

OL Z 1481 60. cs. 70. t. Bálványi Endre és Dr. Berze Nagy János levélváltása. 1931. június 8., ill. 

11. OL Z 1481 60. cs. 70. t. Dr. Berze Nagy és Bálványi levélváltása a Szabolcsbányatelepi népis-

kolánál tett tanfelügyelői látogatással kapcsolatban. 1930. május 13., ill. 15. Jekl Antal igaz gató 

tanító jelentése. 1930. május 23.  
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ajándékozó ünnepélyek, a pünkösdi dalos ünnepek vagy azok a gyászünnepélyek, 

amelyeket a trianoni békeszerződést követően mindenütt megtartottak.29  

Az iskolai tanítókat – így azokat is, akiket a DGT alkalmazott – a városi és a 

vármegyei hatóságok gyakran olyan feladatokkal is megbízták, amelyek a tanítói 

tevékenységüktől elég távol álltak. Az első világháború utolsó évében például az 

Országos Közélelmezési Hivatalt vezető m. kir. miniszter 150.000/917. sz. rendelete 

alapján a város területén lévő termény- és őrleményfelesleg rekvirálásában kellett 

részt venniük. Pécsbányatelepről többek között Haffner Vilmost, Varajti Károlyt és 

Jekl Antalt bízták meg ezzel, és ez időre „a tanítási feladatok alól is felmentettek.” 

A feladat nem lehetett túl népszerű, amit a tanítóknak el kellett végezni. „Az Orszá-

gos Közélelmezési Hivatalt vezető m. kir. miniszter 150.000/917. sz. rendelete értel-

mében a város területén levő termény- és őrleményfeleslegeket házról-házra és ház-

tartásról-háztartásra való járás útján 1918. évi január hó 2. napjától kezdődőleg 

reqviráltatnom kell.” A tevékenység „…előreláthatólag 10-14 napot vesz igénybe” 

– tudatta Nendtvich polgármester.30 

Választások idején a választók névjegyzékének az elkészítésébe vonták be a ta-

nítókat, vagy szavazat összeíró biztosnak nevezték ki őket. Ilyen alkalmakkor gyak-

ran előfordult, hogy az iskolák tantermeit jelölték ki szavazó helyiség céljára. 31 Ah-

hoz, hogy Kiesz Ferenc, Ambruszt Antal, Székely Károly és Németh Vince a képvi-

selőválasztások lebonyolításánál a nekik felajánlott tisztséget elfogadják, a Bánya-

igazgatóság hozzájárulása kellett.32 

1937 júliusában a társulati iskolák életében eddig nem tapasztalt tandíjszedési 

kötelezettségre vonatkozó körlevelet kaptak a Bányaművek vezetőjétől az igazgató–

tanítók. Szabolcs Rezső bányaigazgató, „tekintettel arra, hogy a társulati iskolák 

minden szükségletét a bányaigazgatóság fedezi”, elrendelte, hogy „a 

pécsbányatelepi iskolát kivéve, a társulati iskolákba nem társasági alkalmazottak 

gyermekei az 1937/38. tanévre havi 2,- P tandíj előzetes befizetése ellenében vehetők 

fel. A felvétel iránti kérelmeken a szülők, illetve gyámok ennek megfizetésére kötele-

zettséget tartoznak vállalni.”33 

1938–39-ben az ismétlőiskolákba járókkal együtt összesen 1305 tanuló látogatta 

a társulati iskolákat. Az 1938–39. tanévre a kir. tanfelügyelőség által összeállított 

„Határidő mutató”-ban a következő, fontosabb dolgokat kellett teljesítenie minden 

elemi iskolának: 

 szept. 1-5-ig: pótbeíratások, 

 okt. 6. aradi vértanúk emléknapja, 

 okt. 15-ig: beírt tanulók kimutatása, 

                                                           
29 OL Z 1481 60. cs. 70. t. 1137–1932. tanf. sz., Bányaigazgatóságnak címzett levél a trianoni 

gyászünnepély megtartása tárgyában. 
30 OL Z 1359 12. cs. 25. t. 33025/1917. sz. 1917. december 31. Tárgy: Varjati Károly tanító áten-

gedése a terményreqvirálás céljaira. OL Z 1359 12. cs. 25. t. 33025/1917. sz. 1918. január 2. 

Tárgy: Tanerők átengedése a terményrekvirálás foganatosítása céljaira.; OL Z 1359 12. cs. 25. t. 

16/1918. sz. 1918. március 9. Tárgy: A tanítószemélyzet átengedése az újabb gabona és liszt rekvi-

rálás foganatosításánál való közreműködés céljaira.  
31 OL Z 1359 13. cs. 26. t. 16597/1921. szám  
32 OL Z 1359 13. cs. 26. t. (192)2. május 8. A hozzájárulást a Bányaigazgatóság részéről Bálványi 

Endre adminisztratív igazgatóhelyettes írta alá.  
33 OL Z 1481 60. cs. 70. t. Szabolcs bányaigazgató 1937. július 15. 10681/é sz. „Körözvény” -e 

iskolai tandíjak, előlegek ügyében. 
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 nov. 15-ig: osztálybeosztások kimutatása, 

  nem állami tanszemélyzet nyugdíjintézeti bejelentése, 

 dec. 6.  Magyarország kormányzójának névünnepe (Miklós nap), 

 márc. 15. nemzeti ünnep, 

 máj. 15-ig: tevékenységi kimutatás, 

 máj. 30. madarak és fák napja, 

 jún. 4.  trianoni gyásznap, 

 jún. 20-ig: tankönyvjegyzék kiállítás és továbbítás a tanfelügyelőséghez,  

 júl. 1-5: beíratások az elemi iskolába, 

 aug. 1-15-ig: iskolai költségvetés, 

 aug. 20:  gondnokságok, iskolaszékek újjáalakítása. 
 

Minden hónap 1-én és 15-én el kellett készíteni az igazolatlan mulasztók kimu-

tatását (kivéve a nyári hónapokat), ill. 1-5 között a tantestületi tagok előző havi mu-

lasztásáról a jelentést. A tanévre esedékes három szülői értekezletet december, janu-

ár és február utolsó tanítási napjára írta elő a határidő mutató. A számtalan teendő 

között szerepelt még a tavaszi fásításhoz szükséges csemeték, husángok beszerzése 

(október), a féláru vasúti menetjegy váltására jogosító igazolványok kiadása, ill. 

meghosszabbítása (november), alkoholellenes nap (február).34 

A társulati iskolák feladatait megsokszorozta, hogy vezetőik nemcsak a tanfelü-

gyelőség részére tartoztak elszámolással, hanem a fenntartó Bányaigazgatóság szá-

mára is rendszeres, gyakran kétnyelvű – magyar és német – jelentést kellett küldeni-

ük. A háborús évek ebből a szempontból fokozott igénybevételt jelentettek a tanítók 

számára, hiszen azon túl, hogy nagyobb figyelmet kellett fordítaniuk a hazafias ne-

velésre, a katonai szolgálatra behívott tanerőket a rendeletek szerint hat hétig hely-

ben megoldva, „házilag” kellett helyettesíteni. 1940. augusztus 5 -én, a társulati 

igazgatótanítói értekezlet jegyzőkönyve szerint, amelyen a három iskolaigazgató – 

Ambrus (Ambruszt) Antal (Pécsbánya), Jéki (Jekl) Antal (Szabolcs), Glatt Győző 

(Vasas) – és Dr. Sik Jenő bányagondnok, valamint Borsy Jenő felügyelő, iskola-

gondnok vett részt, mindhárom társulati iskolánál 2 katonai szolgálatra behívott 

tanító helyettesítését kellett elrendelni, ami csak váltakozó tanítási rend mellett volt 

megoldható.35 Augusztus 26-án ismét összeült az igazgatók értekezlete, hogy felhív-

ja a bányagondnokság figyelmét a tanévkezdést is veszélyeztető problémára: 

Pécsbányáról további 2 tanító vonult be, Szabolcsról további 3, ezen kívül egy tan-

erő tartós betegség miatt volt távol, és hasonló volt a helyzet Vasason is. A három 

iskolából 10, tehát egy teljes tantestületnyi tanító hiányzott háborús okok vagy be-

tegség miatt. A rendkívüli viszonyok közepette 3  kisegítő tanító alkalmazásáról 

rendelkezett a bányagondnok, és mindenütt váltakozó rendszerű tanítást javasolt. 36 

1940. évi XX. tc. „az iskolai kötelezettségről és a nyolcosztályos népiskoláról”37 

rendelkezett. Az új jogszabály szerint a népiskolában a tankötelezettség hat éves 

                                                           
34 OL Z 1481 60. cs. 70. t. Határidő Mutató az elemi fokú tanintézetek számára.  
35 OL Z 1481 60. cs. 70. t. Az 1940. augusztus 5-én tartott társulati igazgatótanítói értekezlet jegy-

zőkönyve. 
36 OL Z 1481 60. cs. 70. t. Az 1940. augusztus 26-án tartott társulati igazgatótanítói értekezlet 

jegyzőkönyve. 
37 1940. évi XX. tc. „az iskolai kötelezettségről és a nyolcosztályos népiskoláról” 

(www.1000ev.hu) 
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korban kezdődik és kilenc évig tart. Előremutató intézkedései ellenére a háborús 

költségvetés nehéz helyzete miatt nem valósulhatott meg az elképzelés, annak elle-

nére, hogy a legtöbb településen megszervezték a 7–8. osztályt.38 Ennek szellemében 

készítették el az igazgatók a tanfelügyeletnek címzett jelentéseiket, kiemelve, hogy 

az 1940–41. tanévre tervezett hetedik osztályok beindításához „sem elegendő tan-

erővel, sem tanteremmel nem rendelkezünk, sőt, a nagyszámú katonai behívás foly-

tán népiskoláinkban a tanítást csak váltakozó tanítási rendszer bevezetésével és 

ideiglenes kisegítő tanerők alkalmazásával tudjuk elkezdeni.”39 A társulati iskolák 

igazgatói a legújabb törvényi rendelkezés alapján, felmenő rendszerben a nyolcosz-

tályos népiskolai tanításra való áttérés előkészítése közben annak nehézségeit foglal-

ták össze. Az 1941–42-es tanévre valamelyest javult a helyzet. A beíratási eredmé-

nyek összesített kimutatása szerint a 3 legnagyobb iskolában összesen 1.256 tanulóra 

számítottak, és iskolánként – annak ellenére, hogy ebben a tanévben már mindenütt 

beindították a VII. osztályt – csak 1–1 tanerő hiányzott.40 Minden nehézség ellenére 

a társulati iskolák eleget tettek a nyolcosztályos népiskolai rendszerre történő fo-

lyamatos átállási kötelezettségnek. 

A DGT a négy társulati iskola gyermekei számára iskolaorvost is alkalmazott, aki 

a második világháború első évében, az 1939–40-es tanévben átfogó vizsgálat kereté-

ben összesen 1240 – közülük 1069 iskoláskorú, és 171 napközi otthonos – gyerme-

ket vizsgált meg a négy intézményben. Az 1069 elemi iskolás közül 169 (14,9%) 

volt beteg, nem számítva a 705 (65,9%) gyermek esetében regisztrált fogszuvaso-

dást. Rosszul táplált gyermeket az ínséges idők ellenére sem talált az orvos, és 

„csak” 10 gyermeknél állapított meg tuberkulózist. A vizsgálat eredményét az isko-

laorvosi intézmény nagy sikereként könyvelte el.41 

Figyelemreméltó a német nyelv oktatásának helyzete a bányavidéken. A kérdés-

ről Tilkovszky Loránt átfogó tanulmánya tájékoztat.42 A német nyelv oktatásának 

kérdését a bányatelepi iskolákban a két világháború közötti időszakban, a nemzeti-

ségi tanulói létszámokon kívül az aktuálpolitikai helyzet erősen befolyásolta.  1938-

ban a Bányaigazgatóság, tudomásulvétel végett jelezte a Kir. Tanfelügyelőségnek, 

hogy a társulati iskolákban „több szülő óhajára, az általános művelődés előmozdítá-

sa és a… középiskolába kerülő népiskolai tanulók tanulmányainak megkönnyítése 

céljából pécsbányatelepi, pécsszabolcstelepi és vasasbányatelepi társulati elemi 

iskoláinkban az előírt tanterven kívül, önként jelentkezők részére az 1938/39. tanév-

től kezdve, külön tanfolyam tartásával a német írás, olvasás és nyelv tanítását vezet-

jük be teljesen ingyenesen.”43 A Bányaigazgatóság erről körözvényben értesítette 

munkásait, amelyben közölte a tanfolyamok pontos időpontját az egyes iskolákban. 

                                                           
38 Mészáros– Német–Pukánszky 2003 329. o. 
39 OL Z 1481 60. cs. 70. t. 16667/é. jelentés a VII. osztály megnyitásának akadályáról.  
40 OL Z 1481 61. cs. 71. t. Összesített kimutatás a társulati elemi népiskolák 1941/42. tanévi beíra-

tási eredményéről. 
41 OL Z 1481 60. cs. 70. t. A DGT iskolaorvosának a jelentése az 1939/40. iskolaévről.  
42 Tilkovszky 1988 112–146. o. 
43 OL Z 1481 60. cs. 70. t. Szabolcs Rezső bányaigazgató 1938. augusztus 9. 16042/2. sz. levele 

Dr. Berze Nagy Jánoshoz. (Ne felejtsük el, hogy 1938-ban, az Anschluss után a DGT a 

Reichswerke Hermann Göring AG. részévé vált! Lásd: Meyer 1999)  
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A heti két óra a „saját tanerők” elfoglaltságát növelte, a „szükséges tankönyveket és 

irkát… hosszú lejáratú hitelként” kapták a tanfolyamra jelentkezők.44  

Az iskolaigazgatók, mivel a tanulók többsége alig, vagy csak nagyon gyengén 

beszélt németül, értetlenül álltak a tömeges jelentkezés előtt. Pl. Pécsbányatelepen a 

III–VI. osztályba beiratkozott 269 tanuló közül 203 részt kívánt venni a tanfolya-

mon. Többségüket azonban – gyenge nyelvtudásukra hivatkozva – törölték.45 Sokan 

az új politikai helyzettel való azonosulás jelének vélték a német nyelv iránti nagy 

lelkesedést, amely mindenestre visszahozta a korábban eltörölt német nyelvet a bá-

nyatelepi iskolákba. A még mindig jelentős számú német anyanyelvű bányász gyer-

mekét az iskolákban nagyrészt német származású, de érzelmileg magyarrá vált, asz-

szimilált tanítók oktatták, akiknek nagy része az 1930-as években névét is magyaro-

sította. Az 1920-as években a DGT Bányaigazgatóságának vezetése a kormány iránti 

lojalitását bizonyítandó nem élt a VKM által nyújtott nemzetiségi oktatási lehetőség-

gel. Az A, B, C típusú iskolák közül egyiket sem választotta, hanem oktatási intéz-

ményeiben magyarul tanították továbbra is a gyerekeket.  

A világháborús magyar politika németorientáltságának jeleként fogható fel a 

vallás- és közoktatásügyi miniszter 2863/1941. sz. rendelete, amely 1941. december 

13-án érkezett meg az iskolákba. A DGT esetében ennek külön hangsúlyt adott a 

Társaság 1938-ban megváltozott tulajdonosi háttere – Reichswerke Hermann Göring 

AG.46 – amely a német nemzetiszocialista befolyást a bányatelepi iskolai oktatásban 

is megnövelte.47 A körözvény, amely a „német tagozatú osztályok megnyitásáról 

folyó évtől kezdve” címet viselte, tájékoztatott a miniszteri rendeletről.  A tájékozta-

tóban utasították az igazgatókat, hogy ezen osztályok számára akár osztályösszevo-

nások árán is biztosítsanak termet „olyanképpen, hogy azok kizárólag a szóban forgó 

német tagozatú osztály rendelkezésére álljanak, ezekben a termekben váltakozó ma-

gyar-német tanítás ne folyjék… és más előadást, tanfolyamot se tartsanak”. Ezekben 

az osztályokban, amelyekben „minden népi német szülő (tehát nemcsak Volksbund 

tag) beírathatja gyermekét…ezen német tagozatokban a magyar nyelv tanítása a 

törvényes keretek között szerepel”48 

A német tagozatok tanévnyitó ünnepélyére tanév közben, 1941. január 24 -én ke-

rült sor, amelyre Baranya vármegye és Pécs város vezetőit is meghívták. A meghívá-

sért Baranya vármegye alispánja ugyan köszönetet mondott Szabolcs Rezső m. kir. 

bányaügyi főtanácsos bányaigazgatónak, de azon nem vett részt. Az alispán, vélhe-

tően nem akarta személyes jelenlétével a nemzetiszocialista színezetű rendezvény 

jelentőségét növelni. Az alispán képviselőt sem küldött maga helyett. Távolmaradá-

sának okául nem túl meggyőző érvet hozott fel: „Minthogy rövid üdülési szabadsá-

gomról csak most érkeztem haza és hivatalomat a mai napon vettem ismét át, az 

ünnepélyen, legnagyobb sajnálatomra, nem volt alkalmam megjelenni.”49 A pécsi 

városvezetők megjelenéséről nincs információ. 

                                                           
44 OL Z 1481 60. cs. 70. t. 19004/é. sz. Körözvény 1938. október 17.  
45 Tilkovszky 1988. 123. o.  
46 Meyer 1999  
47 Rozs 1992 410. o.  
48 OL Z 1481 60. cs. 70. t. 26574/Bg. Körözvény a társulati iskolák igazgatóinak „miheztartás 

végett”. 1941. december 13.  
49 OL Z 1481 60. cs. 70. t. 1942. január 26-án kelt alispáni levél. 
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A vizsgált időszak végén, 1941–42-ben a Társaság iskoláiban összesen 25 peda-

gógus tanított 26 osztályban összesen 1.259 gyermeket. A diákok 23%-a vett részt 

ekkor az iskolák által szervezett nyelvtanfolyamokon.50 

Az iskolák világához kapcsolódó fontos adatsor a DGT tanítók helyzetére vonat-

kozóan az a fizetési összehasonlító kimutatás, amely a társulati tanítók valós bérét 

hasonlította össze azokkal a tanítói bérekkel és juttatásokkal, amelyeket ugyanezek a 

pedagógusok állami iskolákban kaptak volna 1942-ben. 

Az alábbi táblázatokban a DGT tanítók jövedelemkimutatását – a világítás- és fű-

téstámogatás nélkül – hasonlítom össze az azonos bérfokozatba tartozó állami tanítói 

fizetésekkel.51 

3. táblázat (Azt mutatja, hogy milyen juttatásokban részesültek a tanítók a valóság-

ban, a DGT társulati iskoláiban. Minden tanító termeszétbeli juttatásként kap lakást, 

hasonlóan, mint az állami iskolákban.) 

 

A fentiek egyértelműen bizonyítják a DGT által alkalmazott tanerők jövedelmük 

alapján – összehasonlítva az állami tanítókkal – egyértelműebb jobb egzisztenciális 

helyzetben voltak. 

                                                           
50 OL Z 1481 60. cs. 70. t. Bericht über die Verhältnisse der DDSG-Bergweksschulen am 25. Sept. 1941. 
51 OL Z 1481 60. cs 70. t. „Vorgleichstabelle ohne Berücksichtigung der Beleuchtung und 

Heizdeputate.” Az 1942. márc. 6-án kelt, 4584/b. sz. levél melléklete. 

Tanító neve 

DGT 

fizetési 

fokozat 

Havi 

fizetés 

(DGT) 

Különbözet 

kiegyen- 

lítés 

Steuer- 

vergü- 

tung 

30% 
Juttatások 

összege 

Különbözet 

az állami 

iskolai 

fizetésekhez 

képest 

Ambrus Antal B2 – 5 350,- 52,- 21,99 127,14 550,93 106,43 

Jéki Antal B2 – 5 350,- 52,- 21,14 126,95 550,09 105,59 

Lőhr Károly B2 – 3 280,- 32,- 11,26 96,98 420,24 35,24 

Varajti Károly C2 – 13 

C2 - 14 

266,- 

281,- 

35,- 

35,- 

13,29 94,29 

98,79 
408,58 

428,08 

3,08 

22,58 

Németh Vince C2 – 11 

C2 - 12 

236,- 

251,- 

31,- 

31,- 

13,28 84,09 

88,59 
364,37 

383,87 

83,13 

63,63 

Sass Ernő C2 – 11 

C2 – 12 

236,- 

251,- 

31,- 

31,- 

15,97 84,90 

89,40 
367,87 

387,37 

17,13 

2,37 

Hermann István C2 – 12 

C2 - 13 

251,- 

266,- 

32,- 

32,- 

12,94 88,79 

93,29 
384,73 

414,23 

0,27 

19,23 

Schein Károly C2 – 10 

C2 – 11 

224,- 

236,- 

30,- 

30,- 

9,67 79,11 

82,71 
342,78 

358,38 

82,28 

97,88 

Kőszegi 

István 

C2 – 10 

C2 – 11 

224,- 

236,- 

30,- 

30,- 

8,31 78,70 

82,30 
341,01 

356,61 

89,49 

73,89 

Weyse 

Sámuel 

C2 – 10 

C2 – 11 

224,- 

236,- 

30,- 

30,- 

8,20 78,66 

82,26 
340,86 

356,46 

39,64 

24,04 

Hartai 

Katalin 

C2 – 7 

C2 – 8 

188,- 

200,- 

23,- 

23,- 

3,- 64,20 

67,80 
278,20 

293,80 

52,20 

67,80 

Kiss Ferenc C2 – 8 

C2 – 9 

200,- 

212,- 

26,- 

26,- 

7,29 69,99 

73,59 
303,28 

318,88 

92,72 

77,12 

Tasch Pál B 2 - 3 180,- - 5,39 85,62 371,01 84,99 
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A DGT iskolákat érdemes a korabeli baranyai oktatási palettán elhelyezni, hogy 

még plasztikusabb képet kapjunk a bányavállalat oktatási intézményeiről 

A két világháború közötti baranyai népiskolai helyzetéről Laki János kutatásai 

alapján kaphatunk képet.52 Az 1922. és az 1943. évi iskolai felmérések adatait vizs-

gálva a legfontosabb paramétereket az alábbiakban foglalom össze olyan módon, 

hogy a DGT érdekeltségi körébe tartozó települések iskoláit külön részletesen is be-

mutatom. 

1922-ben Baranyában 334 népiskola működött, amelyek épületére vonatkozó 

megállapítások közül 4 „kifogástalan”, 105 „jó karban van”, 115 „megfelelő” minő-

sítést kapott. A maradék 110 iskola mindegyikénél valamilyen hiányosságot fedez-

tek fel a felmérés készítői, a „nedves, rozoga” (26 iskola) jelzőtől az „életveszélyes” 

(4) kategóriáig.53 

Baranya megyében 1922-ben és 1943-ban a népiskolák helyzetét és a változáso-

kat az alábbi táblázat jól szemlélteti.54 

4. táblázat 

 
Iskolák 

száma (db) 

Tanítók szá-

ma (fő) 

Beiratkozott 

tanulók száma 

(fő) 

Egy tanítóra 

jutó tanulói 

létszám (fő) 

Tantermek 

száma (db) 

Egy tanteremre 

jutó tanulók 

száma (fő) 

1922 375 
616 (468 férfi 

és 148 nő) 
26 775 kb. 43,5 626 kb. 43 

1943 405 
886 (565 férfi 

és 331 nő) 
38 837 kb. 43,8 853 kb. 45,5 

 

Az általam legfontosabbnak ítélt hat szempont alapján összeállított táblázat ada-

tairól elmondható, hogy két évtized alatt az iskolák száma kb. 7,4%-kal, a tanítók 

száma 43,8%-kal, a beírt tanulók száma 45%-kal, a tantermek száma kb. 36,3%-kal 

nőtt, ami azonban nem javította az egy tanítóra és az egy tanteremre jutó tanulók 

számát, sőt e vonatkozásban némi romlás következett. Természetesen az átlagszá-

mok mögött nagy szóródás tapasztalható, hiszen előfordult például, hogy egy tanító 

10, 50, vagy akár 80 gyereket is tanított osztatlan formában egy tanteremben. Nagy 

előrelépésnek számít a „beírt”, azaz beiratkozott tanulók számának 45%-kal és a 

tanítók számának 43,8%-kal történő növekedése. Vélhetően itt ragadható meg a 

pedagógus pálya elnőiesedésének kezdete, hiszen a vizsgált időszakban, két évtized 

alatt a tanítónők száma több mint duplájára nőtt. 

A VKM, a későbbi 1926. VII. tc.-et előkészítő felmérése, népiskolai ellátottság 

vonatkozásban Baranyát, a hiányosságok és nehézségek ellenére megfelelőnek mi-

nősítette, így e területen jelentősebb állami iskolai beruházást nem tervezett. 55 A 

DGT iskolák különösen jó minősítéseket kaptak mind infrastruktúrális, mind szakmai 

szempontból. 

Összegezve megállapítható, hogy a DGT a korabeli magyarországi átlagot meg-

haladóan teljesítette a vizsgált időszakban iskolafenntartói feladatait, mind szakmai, 

mind anyagi vonatkozásban. Az elemi iskoláiban nemcsak a társasági alkalmazottak 

                                                           
52 Laki 1983 213–254. o. 
53 A felmérés adataiból hiányoznak az ideiglenesen szünetelő iskolák. Laki 1983 214. o.  
54 Laki 1983 219. o. (Laki statisztikája átszerkesztve, saját szempontok szerint csoportosítva. H. Z.) 
55 Laki 1983 218. o.  
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gyermekeinek ezreit tanították tanítói, hanem a bányában nem dolgozó szülők gyer-

mekei is tanulhattak iskoláikban. 

A 19. század végének gazdasági realitása és a Társaság racionális gazdálkodása, 

ill. humánerő utánpótlásának megszervezése a DGT szakoktatás iránti elkötelezettsé-

gében öltött testet. 

A Monarchia nagyarányú gazdasági fejlődése szükségessé tette a szakképzés 

korszerű kereteinek kialakítását. Az 1884. XVII. tc., az „Ipartörvény” megteremtette 

a népiskolai keretekből kilépő kötelező tanoncoktatás jogi feltételrendszerét.56 Tény 

azonban, hogy az Ipartörvény következtében az állam a bányavidékeken nem állított 

fel tanonciskolákat, a bányaiskolák pedig nem tartoztak az állami közoktatási rend-

szer irányítása alá.57 

Dióhéjban megemlítendő, hogy a Pécsbányatelepi M. Kir. Szénbányász Iskola 

1896 őszén kezdte meg tevékenységét, amelynek bemutatása újabb tanulmány tár-

gyát képezheti. A DGT által folytatott, nagy tőkebefektetéssel járó fejlesztések kö-

vetkeztében a 19. század végén fokozódott a termelés, ami egyre magasabb létszá-

mot és ennek megfelelő szakmai irányítást igényelt. Bár működtek az országban 

bányaiskolák – pl. Selmecbányán, Felsőbányán – egy idő után nem győzték kielégí-

teni a növekvő szakemberigényt, és az a korábbi gyakorlat sem volt folytatható, 

amelyben a bányamunkás szakmai képzés nélkül vájárrá, munkafelügyelővé vagy 

egyéb vezetővé válhatott.58 Mivel a szénbányász iskolákban végzettek az ércbányá-

szat és kohászat altiszti, felügyeleti személyzetét erősítették, és mivel a pécsi szén-

medencében működő DGT szolgálati szabályzata is előírta, hogy a munkás kapjon 

oktatást felügyeletétől, a DGT is támogatta a bányászoktatás bevezetését, és a bá-

nyásziskola felállítása érdekében folyamatos kapcsolatot tartott fenn Pécs város-

ával.59 Mindebből következően a DGT iskolarendszere is azt a tendenciát erősítette, 

amelynek eredményeként bányászgenerációk adták családon belül egymásnak to-

vább a szakmát, hiszen a Társaság a „bölcsőtől a sírig” keretet adott a pécsi bányász-

társadalomnak. 

A fent elmondottaknak azonban alapfeltétele volt, hogy a DGT bányászata a 

vizsgált korszak egészét nézve, alapvetően gazdaságosan, nyereségesen működött, 

megállta helyét a versenytársakkal folytatott gazdasági, néha politikai küzdelemben.  
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