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Mire jó a múlt?- Egy ipartörténeti tanösvény tervezetének kidolgozása 

Négyesi Fanni  

IV. Földrajz, természetismeret - környezettan osztatlan tanár szak 

Témavezető, tanszék: dr. Angyal Zsuzsanna, Környezettudományi Centrum 

A tanulás sokkal több mindent foglal magába, mint az iskolai tananyag. Csak kis hányada 

illeszthető be a tanórába, sok iskolán kívüli része van. A mai magyar közoktatás a 

hagyományokhoz ragaszkodva, ismeretközpontú, általában kevés a tanítás keretein belül 

a terepi tevékenység (VÁSÁRHELYI J. 2010). Azonban a tanórán kívüli foglalkozás az, ami 

esélyt ad arra, hogy a tanulók valós helyükön figyeljék meg a jelenségeket és értékeljék 

tapasztalataikat (MAKÁDI M. 2015). Egyes, a mai közoktatásban hangsúlyos terülteken, 

mint a környezeti nevelés és a fenntarthatóságra nevelés, különösen fontosak a terepi 

séták, tanulmányi kirándulások. Szükség van rájuk a természet és társadalom közti 

összefüggések, problémák és megoldási lehetőségek megértéséhez. Ezekhez olyan 

intézmények és segédeszközök szükségesek, amelyek alkalmasak a terepi tevékenységek 

lebonyolítására. A dolgozatom témája egy tanösvény tervezete, ami megfelelő helyszíne 

lenne a szabadban történő oktatásnak, vagyis a terepi tevékenységeknek. A Borbála 

tansövény egy egykor virágzó iparváros, Salgótarján ipartörténetét mutatja be. A 

tanösvény témája beletartozik a környezeti nevelés problémakörébe, azon belül is az 

ember által épített környezet részbe, emellett megtalálható a fenntarthatósági nevelés 

témái között is. Salgótarján környékén a 19. században fedezték fel a barnakőszenet, erre 

épült rá az ipar. Ennek történetét, fejlődését mutatja be a mindenki számára könnyen 

teljesíthető útvonal 27 állomáson keresztül. A bemutatott témák mindegyikéről tanulnak 

a gyerekek valamely tantárgyon belül, amit a tanösvényen egy foglalkoztató füzettel 

egészítünk ki az állomásokhoz kapcsolódó feladatokkal és játékokkal.  
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1. Bevezetés 

A 2000-es évek eleje óta egyre több tanösvény létesül Magyarországon, és ezek a 

környezeti szemléletformálás eszközévé váltak. A mai magyar közoktatás 

ismeretközpontú, azonban egyes kiemelt oktatási célok, mint a környezeti nevelés vagy 

fenntarthatósági pedagógia igényli a terepi órákat, ezeknek pedig gyakori helyszínei a 

tanösvények. A tanösvények többsége valamilyen természeti témát mutat be, és csak kis 

hányaduk foglalkozik az ember alkotta környezettel.  

Dolgozatom témája egy salgótarjáni ipartörténeti tanösvény kialakításának tervezete. 

Először bemutatom a közoktatás és a tervezett tanösvény kapcsolatát. Szó lesz a 

környezeti és fenntarthatóságra nevelés fogalomköréről, szerepükről az oktatásban, 

hasonlóan a terepi tevékenységek helyzetéről és szerepéről az iskolában. Külön figyelmet 

fordítok a környezeti nevelés, fenntarthatóságra nevelés és a tanösvény céljának 

összefüggéseire, illetve arra is, hogy mely tantárgyakban jelenik meg, mint követelmény 

a tanösvény által felölelt témakör. Szeretnék rámutatni arra, hogy a tervezett tanösvény 

miért lesz hasznos színhelye a terepi óráknak, hogyan járul hozzá a szemléletformáláshoz, 

a tantárgyi követelmények elsajátításához.  

Következő fejezetben rátérek a tanösvények kérdésére: fogalma, célja, sajátosságai, 

típusai. Külön szó lesz a Magyarország tanösvényeiről, ezen belül arról, hogy jellemzően 

milyen témát mutatnak be és mi jellemzi területi elhelyezkedésüket. Mindezeket 

különböző térképekkel szemléltetem. Fontos része a dolgozatnak a tanösvény 

készítésének módszertana, azon belül is a tervezési feladatok, lépések.  

A dolgozat központi részét a Borbála-tanösvény tervezete képezi. Először a helyszínt adó 

város, Salgótarján természeti adottságait, fejlődését és iparának alakulását mutatom be. 

Ezután rátérek a tanösvény jellemzőire. Szó lesz a tanösvény céljairól, célcsoportjairól, 

nyomvonaláról, a terepről és annak bejárásáról, az állomásokról és a bemutatásra szánt 

információkról. Mindezeket ábrák és térképek segítségével szemléltetem. Külön rész szól 

az állomások információs tábláiról, amit két kész tábla tervezettel szemléltetek. 

Hasonlóan külön rész szól a foglalkoztató füzetről, annak céljairól és elkészült több 

mintalap is.  

Végezetül a hátralévő feladatról és az orvosolandó problémákról írok. A következő félév 

feladatai közé tartozik még például a foglalkozató füzet teljes és végleges kidolgozása. A 

terepbejáráskor felmerült problémák miatt, még a tanösvény útvonala is pontosításra 
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kerül. Zárásként összefoglalom az eredményeket és megfogalmazom a tervezet 

legfontosabb információit.  

2. A tansövény és a közoktatás kapcsolata 

2.1 Környezeti nevelés 

A környezeti nevelés összetett fogalom, magába foglalja a természeti értékeket és az 

ember által létrehozott környezetet is. Értékekről és problémákról ad ismeretet, célja a 

környezettel szemben gondolkodó magatartás és egyéni felelősség kialakítása. 

Hiányossága, hogy tanításakor sokszor csak mint természeti környezet jelenik meg, alig 

mutat rá a környezeti kérdések társadalmi vonatkozásaira (SCHRÓTH A. 2004). Hosszú 

távon cél az örök tanulás, vagyis hogy olyan embereket neveljen, akik képesek cselekedni 

a környezet érdekében. Itt nem csak iskolai diákokról van szó, hanem később a 

társadalomban cselekvő felnőttekről is. Megvalósításakor sokszor csak rövidtávú célként 

jelenik meg, vagyis nem teszi a gyereket valóban cselekvővé és az iskola végével a 

folyamat lezárul (NYIRATINÉ I.-VARGA A. 2003). A környezeti nevelés jellemzője, hogy 

rendszer-elméletű, azt tanítja, hogy minden-mindennel összefügg. Igazodik az életkori 

sajátosságokhoz, és jelen van, az élet minden területén. Magába foglalja a teljes teret, 

egyszerre globális és lokális, hiszen egy helyi probléma bemutatásán és megértésén 

keresztül lehet egy nagyobb, globális problémát megoldani. Egyszerre foglalkozik a 

múlttal, jelennel és a jövővel, hiszen a jelen problémái visszavezethetőek a múlt 

cselekvéseire, vagy ugyanígy a jelennek jövőbeli következményei lehetnek.  

Tevékenységorientált, gondolkodásra és cselekvésre nevel. Tudnunk kell, hogy a 

cselekedeteink hogyan hatnak a természeti és a társadalmi környezetünkre, ki kell 

alakulni a kritikai gondolkodásnak az emberekben. Vagyis új értékrendszerszer 

kialakítására nevel, az élő és élettelen tiszteletére. Tanítása, oktatása lehet direkt és 

indirekt módon, színtere az iskola és az iskolán kívüli világ. Környezeti neveléssel 

kapcsolatos intézmények például, oktatóközpontok, tanösvények, civilszervezetek, 

programok és akciók (VÁSÁRHELYI J. 2010).  

2.2 Fenntarthatóságra nevelés 

A fenntarthatóságra nevelés, vagy fenntarthatóság pedagógiája a környezeti nevelés 

kibővülése a fogalmi rendszerek és tartalmak szempontjából, vagyis a környezeti nevelés 

a fenntarthatóságra nevelés egy eszköze (SCHRÓTH Á. 2015). Az emberi civilizáció 

fenntarthatatlan, mert olyan módon használjuk az erőforrásokat, hogy azok emberi 
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léptékkel és belátható időn belül elfogynak. A fenntarthatóság lényege, hogy a 

rendelkezésre álló erőforrásokat úgy hasznosítjuk, hogy azok biztosítsák az emberi 

civilizáció hosszú távú működését (NYIRATINÉ I.-VARGA A. 2003). A fenntarthatóságra 

nevelésnek nincs egységes definíciója. Lényege, hogy úgy kell élnünk, hogy ne 

korlátozzuk az eljövendő generációk létfeltételeit, ők is legalább olyan jó minőségű életet 

éljenek, mint mi (KISS F.- ZSÍROS A. 2006). A Nemzeti Alaptantervben úgy fogalmazták 

meg a célját, hogy a felnövekvő nemzedék ismerje és becsülje az életformák gazdag 

változatosságát a természetben és a kultúrában, meg kell tanulniuk az erőforrások 

felelősségteljes és megújulási képességükre tekintettel lévő használatát. Ehhez meg kell 

ismerniük azokat a gazdasági és társadalmi folyamatokat, amelyek a változásokat 

előidézik (NAT). Ehhez változtatni kell az ember és a környezet kapcsolatán. 

(VÁRÁSHELYI J. 2010). Központi gondolata tehát a környezeti polgárrá nevelés, ezen 

belül a fenntartható nevelés- és fogyasztás, magatartásformák, értékek és életviteli 

szokások (SCHRÓTH Á. 2004).  Három tényező: környezet, társadalom és gazdaság 

találkozási pontja. Feladata, megértetni a környezetünket befolyásoló feladatokat, 

megtalálni az összefüggéseket a kedvezőtlen változások és az azokat okozó emberi 

tevékenységek között, választ találni a környezeti krízishelyzetek megelőzésére és a 

kevésbé környezetterhelő életre. Feladata továbbá a természeti, társadalmi, gazdasági és 

politikai rendszer megismerése, értékrend és ítélőképesség fejlesztése, kritikai 

gondolkodás kialakítása. A figyelmet első sorban a jelenre történéseire fordítja és azok 

hatására a jövőre nézve. Magába foglalja a társadalomismeretet, a gazdaságpolitikát és a 

környezeti konfliktusok társadalmi kezelésének lehetőségét (KISS F.-ZSÍROS A. 2006). 

Témái például az energiaforrások, a népesség összetételének elosztása, gazdasági 

fejlődés, földhasználat, hulladékprobléma (NYIRATINÉ I.-VARGA A. 2003). Feladatai és 

témakörei részben megegyeznek a környezeti nevelésével (1. táblázat).  

Környezeti nevelés fenntarthatóságra nevelés 
 Környezeti nevelés Fenntarthatóságra nevelés 

célok  környezettel szembeni 
gondolkodó magatartás 

 egyéni felelősség vállalás 
 a természeti és az emberi 

környezet közti összefüggések, 
ezek hatásai 

 erőforrások felelős 
használata, megújulási 
képességeik figyelembe 
vételével 

 környezeti polgárrá 
nevelés 

 a természeti és az emberi 
környezet közti 
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összefüggések, azok 
egymásra hatása 

 környezettel szembeni 
gondolkodó magatartás, 
egyéni felelőségvállalás 

 
idő múlt, jelen, jövő jelen, jövő 
szemlélet lokálistól globálisig 

rendszer-szemlélet 
tevékenységorientált 
gondolkodásra és cselekvésre nevel 

színterei direkt és indirekt 
iskolai és iskolán kívüli helyszínek 

1. táblázat: Környezeti nevelés fenntarthatóságra nevelés, összefoglaló táblázat 

2.3 Közoktatás 

A mai magyar közoktatásban kevés szerepet kapnak a terepi tevékenységek. Az 

iskolákban általában a nevelési felfogás a túlzottan listázó, a követelmények teljesítését 

helyezi a középpontba. A pedagógusok túl nagy hangsúlyt fektetnek a kimeneti 

követelményekre, a diákokkal szembeni elvárások magasabb szintűek, mint az elvárható 

lenne. Ez az úgynevezett felfelé tekintő pedagógia sokszor nem veszi figyelembe az 

életkori sajátosságokat, azt hogy máshogy kell foglalkozni egy kisiskolással és egy 

kiskamasszal (MAKÁDI M. 2015). Az életkori sajátosságokról a tanösvénnyel 

kapcsolatban egy későbbi fejezetben lesz szó.  

A közoktatási törvény lehetővé teszi az iskola falain kívüli tanítást, és ezt a kerettantervek 

is segítik. Kiemelt területnek számít a környezeti nevelés és a fenntarthatósági pedagógia 

is (VÁSÁRHELYI J. 2010). Először 1993-ban jelent meg a környezeti neveléssel 

kapcsolatos tartalom a közoktatási törvényben. Itt még a nevelés-oktatás szókapcsolatot 

használják, de célkitűzései összhangban vannak a környezeti nevelésével. A 2003-as 

törvénymódosítás szerint már el kell készíteniük az iskoláknak a környezeti nevelési 

programjukat. Hasonlóan a 1995-ös és 2000-es Nemzeti Alaptervben már beépítették az 

oktatás folyamatába a környezeti nevelést (SCHRÓTH Á. 2004).  

A tanulás sokkal szélesebb körű, mint ami belefér a tananyagba, sok a tanórán és a 

tanterven kívüli része (VÁSÁRHELYI J. 2010).  A tanórán kívüli foglalkozás ad lehetőséget 

arra, hogy a tanulók valós helyükön figyeljék meg a jelenségeket és folyamatokat, 

értékeljék a természeti és társadalmi környezetben szerzett tapasztalataikat (MAKÁDI M. 

2015). A környezeti- és fenntarthatóságra nevelés folyamatának is elhanyagolhatatlan 
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része a terepi foglalkozás. A környezeti nevelés, mint katalizátor működik az iskolákban, 

mert az oktatás olyan területe, amin a Föld sorsa múlhat. Pont ezért, a környezeti nevelők 

általában nyitottabbak az újításokra, mint kollégáik, és komolyabban veszik a pedagógiai 

alapelveket. Ahogy már írtam, a környezeti nevelés tevékenységorientált, cselekvésre 

nevel, ezért az ebben a körben mozgó nevelők nem tudják elfogadni, hogy a tanulók a 

tudást szövegekből, passzívan sajátítják el (VÁSÁRHELYI J. 2010). A diákok csak akkor 

érthetik meg igazán, teljes összefüggéseiben az ember és a természet kapcsolatát, ha azt 

a valóságban látják. A gondolkodásmódjukra, érzelmeikre nem lehet hatni csupán a 

tananyaggal, látniuk kell, hogy például hogyan is működik egy hulladékégető, milyen 

környezetromboló kitermelni minimális mennyiségű lignitet. Ugyanígy lehet beszélni a 

vizek szennyezettségéről, de sokkal eredményesebb, ha a gyerekek maguk vizsgálják meg 

azt.  

Az intézmények azonban sok esetben a hagyományok és a szülők elvárásai alapján az 

ismeretközpontú oktatást támogatják (VÁSÁRHELYI J. 2010). Az iskolaigazgatók 

szemléletén és értékrendjén, emellett a tanári karon múlik, hogy mekkora teret kapnak a 

terepi foglalkozások a mindennapokban. Ugyanakkor, ha egy intézménynek, egy 

pedagógusnak van rá késztetése, a rendszer nem gördít elé akadályokat. A problémát 

inkább a tanárok túlterheltsége és időhiánya, emellett a pénzhiány jelenti (VÁSÁRHELYI 

J. 2010). 

A terepi tevékenységek közül csak a szabadég-iskola és a terepi projekt kötődik 

ténylegesen valós környezethez. A terepi projektek az együtt átélt tevékenységeket 

alapulnak. A tanulók közösen szereznek ismereteket a terepen, és nem önállóan 

dolgozzák fel azt. Az eredmény is egy közös összefoglaló, ami bemutatja a munkájukat. 

Itt a csoport közös élményszerzésén van a hangsúly, vagyis a gyerekek gyakorolják a 

csoportmunkát, az együttműködést.  A szabadég-iskolában nem a közös élményszerzésen 

van a hangsúly, hanem a valóság megismerésén és a helyszínen. Itt a célok és az 

időintervallum szerint különíthetjük el a típusokat. Például a terepi foglalkozás és a 

terepgyakorlat célja az új ismeret. A terepmunka célja elsősorban a képességfejlesztés, a 

kirándulásoknál a szocializáció. A tanulmányi kirándulás, országjárás és tanulmányi séta 

a helyszínre koncentrál, időintervallumban és korosztályban is van köztük különbség. Az 

erdei iskola a leggyakoribb az iskolákban, általában egy hetes és egyszerre célja a 

helyszín megismerése, a terepi ismeretszerzés, a készségfejlesztés és a szocializáció 

(MAKÁDI M. 2006).  
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2.4 Ipartörténeti tanösvény és a közoktatás kapcsolata 

A tanösvények az oktatás, azon belül a környezeti nevelés és szemléletformálás egyik 

legfontosabb eszközei. Kapcsolatot teremtenek a látogató és a környezete között, a 

valóságban mutatják be a folyamatokat és a jelenségeket (KOLLÁRICS T. 2015). Egyaránt 

alkalmasak iskolai és iskolán kívüli környezeti nevelésre is, és a fenntarthatóság alapját 

képező folyamatok szemléltetésére.  

Az általunk tervezett ipartörténeti tanösvény több szempontból is megfelel az előbb 

megfogalmazottaknak. Magába foglal több olyan témát, ami megtalálható a környezeti 

nevelés vagy a fenntarthatóságra nevelés témaköreibe. Komplex társadalmi-gazdasági 

összefüggéseket mutat be, kapcsolatot teremt a természeti környezet és a társadalom 

között. Témái közül például az energiatermelés vagy a barnakőszén bányászata olyan, 

amik hozzátartoznak a források használatával kapcsolatos változtatás szükségességének 

a megértéséhez. Segítségével megérthetik a látogatók a természet hatását az emberre, és 

a társadalom visszahatását a természetre. Az útvonal alapját szolgáló barnakőszén-

lelőhelyek, illetve annak kitermelése jó példa arra, hogy megmutassuk regionális 

léptékben hogyan használjuk el túl gyorsan és alacsony hatékonysággal a rendelkezésre 

álló forrásokat. Amennyiben megértjük, megismerjük az eddig használt 

energiahordozókat, energiatermelést, ipari szerkezetet, képesek leszünk továbbgondolni 

és arra törekedni, hogy ezt megváltoztassuk a fenntarthatóság irányába. Az állomásokhoz 

kapcsolódik pl. a hulladék, a vízhasználat, a népesség változásai, a terület használat, a 

barnamezők problémaköre, a levegő-és talajszennyezés témaköre. Ahogy az a 2. 

táblázatban látszik, a bemutatásra szánt témák megtalálhatóak a földrajz, a 

természetismeret, a kémia, a fizika vagy a történelem tantárgykövetelményében is. 

Vagyis egy jól hasznosítható, a tananyagba könnyen beilleszthető segédeszközről van 

szó.  Felhasználható lesz arra, hogy a pedagógus felkeltse a diákok érdeklődését egy-egy 

téma iránt, rámutasson arra, hogy az adott téma nem csak a tankönyvekben létezik, hanem 

a valóságban is. Nagyon fontos, hogy nem csak kiegészíti a tananyagot, hanem 

transzdiszciplináris kapcsolatot is teremt a különböző tantárgyak között. Egy tanösvényen 

megtartható egy téma bevezető vagy ismétlő órája, vagy épp egy teljes anyagrész 

összefoglalása. Felfogható egy esettanulmánynak, amit megismerve és feldolgozva a 

helyi sajátosságokból kitekinthetünk a regionális, majd globális helyzetre. A 

kisiskolásoktól a kamaszokig minden korosztály számára használható lesz, mert ahogy a 

tárgyak is differenciálodnak életkoronként, úgy a tanösvény is figyelembe veszi azokat. 
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A tervezett tanösvény jól beilleszthető egy témanapba, vagy egy témahétbe is. A diákok 

feldolgozhatják a témákat egyénileg, páros munkával és csoportmunkában is, ezzel 

fejlődnek a társas- vagy egyéni munka terén. Kapcsolódhat levegő- vagy 

talajvizsgálathoz, vagy akár egy komplex társadalomföldrajz vizsgálathoz, 

településszerkezet vizsgálathoz is. Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy mivel a 

tanösvények szabadon látogathatóak és kész ismeretanyagot nyújtanak, egy tansövényre 

szervezett terepi tevékenység nem igényel olyan nagy tervezést, mint egy vizsgálat vagy 

egy szakember által vezetett kirándulás. 

Ipartörténet tantárgyi kapcsolódásai 
 

Tematikai egység Fejlesztési követelmény 
 

Földrajz 7.-8. osztályosoknak 
 

 

A szilárd Föld anyagai és folyamatai ásványok összetétele- kőzetek, ércek 
vasérc, rézérc vizsgálata és tulajdonságai 

Gazdasági alapismeretek gazdasági ágazatok feladatai és szerep 

Magyarország társadalomföldrajza az ország gazdasági szerkezete 
regionális különbségek 

 
Földrajz 9.-10. osztályban 

 
 

A földi tér ábrázolása térképhasználat 

A Föld, mint kőzetbolygó szerkezetei és 
folyamatai 

kőzetlemezek és mozgásaik 
következményei 
ásványkincsek 
földtörténet 

 
Természetismeret 5.-6. osztály 

 
 

A kölcsönhatások és az energia vizsgálata 
energiahordozók csoportosítása 
energiahordozókra példa a mindennapi 
életből 

Hegyvidékek, dombvidékek 
 

vulkáni működés megfigyelése 
példa az egyes hegységképző folyamatok 
eredményeként létrejött formák 
kapcsolatára 
néhány jellegzetes hazai kőzet vizsgálata 
természeti erőforrások és a társadalom-
gazdaság kapcsolatának bemutatása 
konkrét példákon keresztül 

A természet és a társadalom 
kölcsönhatása 
 

gazdasági ágazatok közti összefüggés 
települések eltérő társadalom-gazdasági 
szerepe 
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társadalmi-gazdasági és környezeti 
folyamatok kapcsolata 

 
Kémia 7.-8. osztályosoknak 

 
 

Kémia a természetben 
 

ásványok, ércek, kőzetek fogalma 
Magyarország hegységképző kőzeteinek 
ásványai (és kőzetei) 
kőszén 
ércek 

Kémia az iparban 
 

vas-és acélgyártás 
üvegipar 
energiaforrások 
készén fajtái, széntartalma, kora, stb. 

 
Kémia 9.-10. osztály 

 
 

Anyagi rendszerek Halmazállapot változás 
Széncsoport és elemei szerves vegyületei szén 
Fémek és vegyületek vascsoport 

 
Fizika 7.-8. osztály 

 
 

Mozgások erő-ellenerő, munka 
egyszerű gépek pl. emelő, csille, lejtő 

Energia 

energiafajták 
energia formái 
energia és a társadalom 
energiahordozók felhasználása 

 
Fizika 9.-11. osztály (9.-10.) 

 
 

Mozgások lejtős tömegmozgás, körmozgás 
Munka- Energia- Teljesítmény  
Energia, hő és munka hőerőgép 
Halmazállapot változás  

 
Történelem 5-8. osztály 

 
 

Forradalmak és a polgárosodás kora 
Európában és Magyarországon ipari forradalom 

Nemzetállamok kora és a gazdasági élet 
új jelenségei ipari forradalom második szakasza 

A két világrendszer versengése, a szovjet 
tömb felbomlása piac-és tervgazdálkodás 

 
Történelem 9.-12. osztály 

 
 

A középkor Nagy Károly 
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Felvilágosodás, forradalmak és a 
polgárosodás kora ipari forradalom 

A nemzetállamok és a birodalmi politika 
kora 

iparosodás új korszakának hatásai 
 

A kiegyezéshez vezető út és a dualizmus 
kora Magyarországon 

társadalmi-gazdasági fejlődés 
 

Magyarország 1945-1956 között gazdaság, munka 

A Kádár-korszak gazdasági reformok 
rendszerváltás 

Demokratikus viszonyok megteremtése és 
kiépítése Magyarországon 

posztszocialista régió helyzete és 
problémái 
 gazdaság átalakulása 
regionális különbségek 

2.táblázat: Az ipartörténet tantárgyi kapcsolódásai 

3. Tanösvényekről általánosságban 

A tanösvény olyan terepi bemutatóhely, amely a turistaútvonalra felfűzött állomásokon, 

táblák vagy vezetőfüzet segítségével mutatja be egy adott terület természeti-

kultúrtörténeti adottságait és értékeit, azok megőrzésének fontosságát és módját (KISS G. 

1999). 

Célja: 

 önálló ismeretszerzésre való provokálás 

 új nézőpont és/vagy érzelem kiváltása 

 információn alapuló felfedezés 

  ismeretterjesztés elősegítése 

 kultúrtörténeti, vagy ipartörténeti örökség bemutatása, örökség megőrzés 

igényének a kialakítása 

 a látogatók környezeti tudatának fejlesztése, természettudományos oktatás 

 egy adott terület bemutatása  

 különböző társadalmi igények kielégítése pl. szabadidő hasznos eltöltése, vagyis 

kikapcsolódás és élményszerzés (KOLLÁRICS T. 2015)(KISS G. 1999).  

Jellemzője:  

 az ismeretátadás az állomáshelyekhez van kötve, vagyis nem folyamatos az 

útvonalon 
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 az állomásokat kijelölt útvonal köti össze, meghatározott az ismeretek sorrendje, 

rendszerezett a bemutatás 

 vannak állandó épített elemek, legalább a kezdő tábla.  

 a látogatás önálló, nem igényel szakvezetést és a bemutatott témáknak egy közös 

üzenete, célja van (KISS. 2007).  

A tanösvényeket lehet csoportosítani a bemutatásra kerülő témák, a funkció, az 

ismeretközlés módszere, az ismeretszerzés módszere, jellege, a bejárás módja, az 

időbeliség, és az útvonal hossza szerint. Ahogy az 3. táblázatból is kiderül, nagyon 

sokféle tanösvény lehet, ezért kell figyelembe venni az összes felsorolt szempontot a 

tervezésnél. Van olyan helyszín Például, ahol nem célszerű táblát kihelyezni, mert az 

károsítaná a bemutatatott természeti értéket, vagy egyszerűen rontja a képet. Egy 

hosszabb, túra jellegű tanösvény változatosabb bemutatást igényel, mint a séta jellegű, 

hogy letudja kötni a látogató figyelmét a teljes útvonalon. Hasonlóan párhuzamot lehet 

vonni a bemutatásra kerülő téma és a közlekedés, az út hossza és vonalvezetése között. 

Vagyis a téma és a célok meghatározása után a felsorolt szempontokat figyelembe kell 

venni ahhoz, hogy egy megvalósítható és a látogatók szempontjából érdekes tanösvény 

készüljön el.  

Csoportosítás szempontja Típus 

Bemutatásra kerülő témák 

 földtani értékek 

 geomorfológiai értékek 

 víztani értékek 

 kultúrtörténeti értékek 

 tájökológiai értékek 

 általános fajismeret (állat, növény) 
 

Funkció 

 oktatási-ismeretterjesztési 

 értékvédelmi 

 élményátadási 

 

Ismeretközlés módszere 

 táblás 

 karós-füzetes 

 virtuális 

 vegyes 
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Ismeretszerzés módszere 

 bemutató: elsősorban szöveges 

 

 munkáltató: feladatok, játékok 

segítségével 

Jellege 

  tematikus: egy adott témát jár körbe 

 

 természetismereti: a helyszín minden 

érdekességét bemutatja  

 

Közlekedés 

 gyalogos 

 biciklis 

 autós 

 vegyes 

 speciális: vízi, lovas, stb. 

 

Időbeliség 
 időszakos 

 állandó 

 

Útvonal hossza 
 „séta”- maximum 2 km 

 „túra”- minimum 2 km 

 

Vonalvezetés 

 lineáris (tart valahonnan valahová) 

 hurok (kezdő és végpontja azonos) 

 speciális (pl. alternatív útvonal) 

 

Tanösvénynek helyet adó környezet 

 természeti környezetben 

 épített környezetben 

 vegyes 

 

3. táblázat: Tanösvények csoportosítása (KOLLÁRICS T.  2015) 

Az, hogy mely típusát válasszuk az ismeretközlésnek (táblás, karós-füzetes, vegyes), 

különböző előnyökkel és hátrányokkal jár. A táblás tanösvényeknél előny, hogy a bejárás 

nem kötődik nyilvántartási időhöz, véletlenül odaérkező turista is elsajátíthatja az 

ismereteket. Nem elhanyagolható szempont, hogy a látogatók is jobban szeretik a táblás 

tanösvényeket. Azonban ebben az esetben az ismeretek mennyisége korlátozott, a táblák 
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rongálás áldozatai lehetnek és mégis csak környezetidegen elemek. Ott éri meg ez a típus, 

ahol nem kell a rongálástól tartani, illetve átalakított területeken. Karós-füzetes útvonalak 

esetén kisebb esély van a rongálásra, az ismereteket könnyebb differenciálni, különböző 

célcsoportokat is meg lehet célozni. Ez jelenti a legkisebb emberi beavatkozást a 

természeti környezetben. Azonban ez esetben azok, akik véletlenül tévedtek a helyszínre, 

nem tudnak becsatlakozni, a kiadványokat folyamatosan nyomtatni és terjeszteni kell. 

Sok látogató nem is szívesen veszi meg. A legtöbb ismeret a vegyes, vagyis táblás és 

füzetes tanösvényeknél közölhető. Ez azonban a háromból a legdrágább lehetőség, de 

ahol van rá keret, megéri (KISS G. 2007).  

A tansövényeknek előnye, hogy az értékek bemutatása szabadon történik meg és 

irányított a megfigyelés, vagyis a látogató figyelmét rávezeti a tanösvény témáját képező 

értékre. Nem igényel felszerelést vagy felkészültséget a bejárás, témától és bemutatástól 

függően, de általában minden korosztály számára látogathatóak. A látogatás időpontját, 

időtartamát a látogató szabja meg. Általában fel van tüntetve, hogy az adott tanösvény 

bejárása mennyi időt igényel, de ettől függetlenül a látogató döntése, hogy mennyit szán 

rá. Többségük bejárható szabadon, egyénileg, és csoportosan is. Emellett közvetlen 

módon irányítja a turista forgalmat, ami azért jó, mert egyes területeket tehermentesít, 

hozzájárul a gazdasági fejlődéshez és felkelti a közvélemény figyelmét (KOLLÁRICS T. 

2015).  

A tanösvények hátránya, hogy egyoldalú a bemutatás, a látogató nem tud kérdéseket 

feltenni a bemutatott témákkal kapcsolatban. Emellett problémát jelent az is, hogy az 

útvonal létrehozásával károsodhat a környezet, mert megnő a terület látogatottsága. Ezért 

is nagyon kell figyelmi arra, hogy merre vezetjük a tanösvény nyomvonalát (KISS G. 

2007). 

4. Tanösvények helyzete Magyarországon 

A 2000-es évek eleje óta egyre több tanösvény létesül Magyarországon. Általánosságban 

elmondhatjuk, hogy nem létezik egységes szabályrendszer a fogalommal és a 

létrehozással kapcsolatban sem, pont ezért az útvonalak között jelentős minőségbeli 

különbségek vannak. Sajnos előfordul, hogy egy rosszul kivitelezett tanösvény 

tájképromboló, vagy károsítja a bemutatásra szánt értéket, ez pedig a látogatókban 

negatív irányba befolyásolhatja a tanösvények általános megítélését (KISS G. 2007). 

Szerencsére hazánkban sok jól kivitelezett és érdekes tanösvény várja az érdeklődőket. A 
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Földművelésügyi Minisztérium Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztályának 

nyilvántartása szerint jelenleg 466 tanösvény van Magyarországon (KOLLÁRICS T. 2015). 

A pontos meghatározást befolyásolja, hogy folyamatosan létesülnek újabbak, illetve hogy 

nem csak szervezetek, hanem magánszemélyek is kijelölhetnek tanösvény-

nyomvonalakat. A hazai tanösvények többségében gyalogos bejárásúak, esetleg 

biciklisek. Átlagos hosszuk 4,1 km, a táblák közti távolság 400 m. Egy hazai tanösvényen 

átlagosan 10,2 állomás van, aminek 1-3 óra bejárási ideje (KISS G. 2007).  A látogatók az 

egyes útvonalakról a nemzeti parkok, önkormányzatok vagy szervezetek oldalán 

szerezhetnek információkat, esetleg egy-két olyan honlapról, amelyek célja az ország 

összes tanösvényének a bemutatása. A Magyar Nemzeti Parkok honlapja a Nemzeti 

Parkok Igazgatósága alá tartozó tanösvényeket mutatja be (4. táblázat, 1. ábra). Az 

adatokból jól látható, hogy az országban található élővilág témakörű tanösvények jelentős 

részét a nemzeti parkok hozzák létre és természeti értékeket mutatnak be. 

A Nemzeti parkokban található tanösvények Magyarországon 

forrás: http://magyarnemzetiparkok.hu/ 

 

Nemzeti park Tanösvények száma 
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága 

 
7 

Balaton-felvidéki Nemzeti Park 

Igazgatósága 
10 

Bükki Nemzeti Park Igazgatósága 29 

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága 28 

Duna- Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága 17 

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósága 9 

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága 8 

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága 23 

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósága 7 

Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága 

 
12 

 

Összesen: 
150 

4.táblázat: Nemzeti Parkok Igazgatáságaihoz tartozó tanösvények 
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1. ábra: Nemzeti parkok által létrehozott tansövények 

Egy magánkezdeményezésből létesült tanosvenyek.info adatbázisa 316 tanösvényt 

tartalmaz, téma és település szerint csoportosítva. Az 5. táblázat első oszlopa az általam 

létrehozott nagyobb csoportokat tartalmazza, a második oszlop az adatbázis kategóriáit, 

a harmadik pedig az oda tartozó tanösvények számát. Az átfogóbb csoportokat azért 

alakítottam ki, mert egyes tansövények több kategóriába is beleillenek, és amelyeknél 

nem volt megjelölve kategória, azokat én besoroltam. 

Magyarország tanösvényei 

forrás: tanosvenyek.info 

Csoportok (színkóddal) Kategóriák Tanösvények száma (db) 
Élővilág 

 

Állatvilág 3 

 Botanika 7 

 Élővilág 135 

 Erdei élőlények 3 

 Madarak, madárvilág 3 

 Növényvilág 11 

 Vadgazdálkodás 3 

 Vízi világ 2 

Földtan, geológia 

 

Földtan 17 

 Geológia 30 

0

5

10

15

20

25

30

35

Magyarország nemzeti parkjainak tansövényei

Tanösvények száma
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Kultúrtörténet 

 

 14 

Komplex Környezetismereti 3 

 Komplex, 

környezetismereti 

31 

Természetismereti 

 

természetismereti 27 

 természeti értékek 1 

Speciális 

 

Hidrológiai 1 

 Építészet 3 

 Erdő 1 

 Erdőgazdálkodás 5 

 Fizika 1 

 Földrajz 1 

 Gazdálkodás 2 

 Gyógynövények 1 

 Helytörténet 1 

 Néprajz 2 

 Szőlészet 3 

 Történelem 1 

 Vallás 1 

+ Vörös homokkő tanösvény, Balatonalmádi 

 Fekete István tanösvény, Felsőkövesd 

Összesen: 316 

5. táblázat: Magyarország tansövényei téma szerint kategorizálva 

 

Habár egyik általam bemutatott adatbázis se tartalmazza az összes magyarországi 

tanösvényt, általános következtetések levonhatóak belőlük. A tansövények döntő 

többsége valamilyen természeti értéket mutat be, és csak kis hányaduk foglalkozik az 

ember alkotta környezettel. Emellett a legtöbb tematikus jellegű, vagyis egy-egy témára 

vagy értékre koncentrál. Kevés olyan természetismereti tanösvény van, ami az adott 
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terület minden jellemzőjét bemutatná. Az adatbázisban a természetismeretinek nevezett 

kategória nem egyezik meg teljesen a természetismereti témával, belesorolható a 

komplex kategória is. Vagyis a felsoroltakból a bemutatott téma szerint 61 tanösvény 

természetismereti. Nem természeti, vagyis ember alkotta környezettel foglalkozó 

tanösvények között sok téma fordul elő pl. építészet, néprajz, vallás (2. ábra). Többségük 

kultúrtörténeti témájú, a másik öt csoport csak néhány képviselővel rendelkezik. 

Ipartörténeti tanösvény nincs az országban a két adatbázis alapján. A társadalom számára 

a tanösvény, mint fogalom természeti értékek bemutatását célzó eszközként él, kevesek 

asszociálnak pl. építészeti vagy néprajzi értékekre (KOLLÁRICS T. 2015). Sok olyan 

gazdasági, ipari vagy épp társadalmi érték, elhagyott és elfelejtett ember létesítette 

objektumok van az országban, ami még felfedezésre vár és érdekességekkel szolgálhat a 

látogató számára. 

 

2.  ábra: Nem természeti témájú tanösvények  

 

A 3. és 4. ábra Magyarország tanösvényeit mutatja, a tanosvenyek.info adatai alapján.  A 

3. ábra a térbeli eloszlásukat megyei szinten, a 4. ábra a tanösvények témáit ismerteti.  

 

64%
14%

9%

4%
4%
5%

Kultúrtörténeti építészeti néprajzi

vallási történelmi helytörténeti
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3. ábra: Magyarország tansövényei megyékre bontva  
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4.ábra: Magyarország tanösvényei témák szerint  
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Általánosságban elmondható, hogy nem egységesen oszlanak el a tanösvények az 

országban. Hat csoportot alakítottam ki (3. ábra.), hogy jól kirajzolódjanak a 

különbségek. Van olyan megye, ahol kevesebb, mint 5 tanösvény van (pl.), ezzel szemben 

állnak azok, ahol több mint 35 (pl.). Megyei szinten a legtöbb útvonal Pest megyében 

található, 57 darab. Ebből minimum 8 tanösvény Budapesten van, a városok közül nem 

meglepő módon itt van a legtöbb. A megyék közül kiemelkedő még Borsod-Abaúj-

Zemplén, Veszprém és Baranya is. A legtöbb útvonal Észak- és Közép-Magyarországon 

található A legkevesebb tanösvény az alföldi megyékben, emellett Komárom-Esztergom 

megyében van. 

A második térképen is jól kirajzolódik (4. ábra), hogy a legtöbb tanösvény az élővilág 

témakörhöz kapcsolódik, ahogy ezt már korábban említettem. Egyes megyékben, főleg 

azokban ahol kevés az útvonal, szinte csak ez a kategória fordul elő. Ilyenek például az 

alföldi megyék, emellett Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron megye is. Az 

élővilág mellett ezekben a megyékben a geológia vagy a természetismereti kategória 

jelenik még meg. Nógrád, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megyék azok, amelyekben 

az élővilág téma nem az első helyen van, hanem pl. a geológiai vagy a komplex 

tanösvényből van a legtöbb. Ez persze sok minden befolyásolhatja, például hogy milyen 

természeti vagy ember alkotta értékek vannak az területen. Borsod-Abaúj-Zemplén és 

Pest megyében, ahol a legtöbb tanösvényt találtam, minden téma megtalálható. Emellett 

a tanösvények változatossága szempontjából még kiemelkedő Bács-Kiskun, Nógrád és 

Fejér megye is.  

Nógrád megyében összesen 18 tanösvény található. Ebből a legtöbb, 10 darab geológiai 

témájú. Emellett 4 élővilág, 1 kultúrtörténeti, 2 komplex és egy speciális, azon belül 

helytörténeti témájú van. Ezek láthatóak a 6. táblázatban. 

Nógrád megye tanösvényei 
forrás: tanosvenyek.info 

Település Kategória 

Bárna geológia 

Cserhátszentiván geológia 

Dejtár speciális 

Diósjenő élővilág 
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Drégelypalánk kultúrtörténeti 

Eresztvény geológia 

Hollókő komplex 

Ipolytarnóc élővilág 

Ipolytarnóc geológia 

Ipolytarnóc geológia 

Jobbágyi komplex 

Salgótarján élővilág 

Salgótarján geológia 

Sámsonháza geológia 

Somoskő geológia 

Somoskő geológia 

Szandaváralja geológia 

Szendehely élővilág 

6..táblázat: Nógrád megye tanösvényei 

5.Tanösvény tervezésének módszertana 

Magyarországon nincsenek általánosan elfogadott elvek a tanösvények kialakításáról. 

Szinte bárki készíthet tansövényt, ezért is sokféle megoldású és minőségű útvonalak 

vannak.  

Egy tansövény kialakítása három részből áll: tervezés, létrehozás és fenntartás 

(KOLLÁRICS T. 2015). Ezek a részek térben és időben elkülönülhetnek, például sok 

esetben a tervező már nem veszt részt a megvalósításban és a fenntartásban. A mi munkák 

a tervezés szakasz jelenleg, ezért a következőkben az ezzel kapcsolatos módszertant 

ismertetem. 

A tervezés első feladata az olyan alapkérdések megválaszolása, mint hogy hol lesz a 

tanösvény, mi a célja, mely korcsoportoknak szól, hol haladjon az útvonal, hol legyenek 

az állomások. Háromféle igényt kell figyelembe venni: a tervező, a látogató és az építő 

igényeit (KISS G. 2007). Az építő igényeit abban az esetben, ha már a tervezés elejétől 

részt vesz a munkában, vagyis szükséges az egyeztetés. Először is nagyon fontos a 

megfelelő helyszín kiválasztása, ha eredményes és hosszú életű tanösvényt szeretnénk. A 

szakmaiság szempontjából a terület jellegzetességeire kell koncentrálni, A látogatók 

szempontjából fontos az, hogy a kiszemelt terület jól megközelíthető legyen (KISS G. 



23 
 

2007). Figyelembe kell venni, hogy a látogatók leginkább autóval érkeznek, de legyen 

lehetőség más közlekedési eszközre is, ha megoldható. Fel kell mérni, hogy van-e 

parkolási lehetőség, buszmegálló, esetleg biciklitározó. A látogatók érdekében a 

bemutatásra szánt téma legyen változatos, ritka vagy legalább is látványos. Az információ 

annyi legyen, hogy lekösse az olvasóját az egész útvonalon, de ne legyen 

feldolgozhatatlan mennyiség (KISS G. 2007).  

Az útvonal megtervezésénél elsődleges a hossza, a bejárás időtartama, a vonalvezetés és 

a bejárás nehézsége. Az útvonal hosszának meg kell felelnie a bemutatásra szánt 

ismeretek mennyiségének (KISS G. 2007). Nincs értelme egy hosszú túrát megtetetni a 

látogatóval, ha nincs elég érdekesség és újdonság, amit bemutathatunk. Külön kell 

figyelni a gyerekekre, mindig van egy holtpont, amin át kell lendülniük ahhoz, hogy 

élvezni tudják a hátralevő utat. Ezért is olyan fontos a változatosság. Másik el nem 

hanyagolható szempont a nehézség, vagyis a terep és a szintkülönbség (KISS G. 2007). 

Figyelembe kell venni, hogy a célcsoport számára járható-e az útvonal, mennyire 

megterhelő számukra. Megoldás lehet például egy alternatív útvonal kialakítása egy 

könnyebb terepen, egy kerülőút.  

Egy felnőtt körülbelül 2-3 km-t tud megtenni óránként (KISS G. 2007). Vagyis a bejárás 

időtartami 1-8 óráig terjedhet. Az indítótáblán fel kell tűntetni, hogy mennyi időt vesz 

igénybe a bejárás. A vonalvezetés függ az eddig felsoroltaktól, vagyis az útvonal 

hosszától, a bejárás idejétől, a nehézségtől. Emellett függ a bemutatásra szánt értékektől 

és azok térbeli elhelyezkedésétől. Egy útvonal lehet lineáris, vagy hurok, esetleg valami 

speciálisabb például csillag vagy nyolcas alakú. Hosszabb utaknál célszerű, ha az 

visszatér a kezdő pontba, vagy legalább is a megszakítás lehetőségét fenntartva metszi 

saját magát. Amennyiben az megoldható, a meglévő úthálózatot célszerű használni (KISS 

G. 2007).  

A célok, helyszín és útvonal megtervezése után a következő feladat az egyes állomások 

információinak összeállítása. Elsődleges szempont, hogy a szöveg közérthető legyen, 

mert nem szakemberek fogják elolvasni, de szakszerűnek kell maradnia. Bonyolult 

összefüggések vagy túl sok szöveg elveszi a látogató kedvét, és elsődleges az olvasó 

érdeklődésnek a fenntartása. Célszerű az egyszerű és mutatós ábrák használata, az 

információk szakaszolása (KISS G. 1999). Általánosságban elmondható, hogy egy 

tanösvény látogató nem olvassa el a soknak tűnő, folyamatos szöveget az állomásokon. 
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Egy-egy rajz, térkép vagy ábra ragadja meg a figyelmüket és az ahhoz tartozó szövegrészt 

nézik meg. Az állomások tábláin, vagy a vezetőfüzet odatartozó részén célszerű 

feltüntetni az állomás nevét, illetve a következő állomásét is (KISS G. 1999). A jó cím 

rámutat az adott rész fontosságára, a következő állomás neve pedig fenntartja az 

érdeklődést, folytonosságot ad.  

Külön figyelmet igényel az indító tábla. Ezzel találkozik elsőször a látogató, vagyis 

feladata az érdeklődés felkeltése. Szerepelnie kell rajta a tansövény megnevezésének és 

jelének (KISS G. 1999). Később, egy későbbi állomásnál, vagy akár itt az indító táblán 

meg lehet magyarázni, miért ezt a nevet és jelet kapta a tanösvény. Kezdő információk 

között még szerepelnie kell az útvonal hosszának és nehézségének, a bejárás 

időtartamának, az állomások nevének és a készítők nevének. Célszerű egy térkép is, amin 

látható az útvonal és a szintkülönbségek (KISS G. 1999). Röviden leírható még a 

tanösvény célja és témái is. Munkáltató tanösvények esetén fel kell hívni az indító táblán 

a figyelmet arra, hogy az út során játékok, feladatok várják a gyerekeket és hogy hol 

érhető el a foglalkoztató füzet.  

6. A tanösvény 

6.1 Salgótarján 

Salgótarján Nógrád megye székhelye és legnépesebb települése. A város a 19. század 

közepéig még agrárjellegű kis település volt. A fejlődésben, iparvárossá válásában nagy 

szerepet játszottak a területen megtalálható ásványi nyersanyagok, elsősorban a 

barnakőszén, illetve annak bányászata (GAJZÁGÓ A. 1962). 

A barnakőszén területileg észak-déli irányban Nagybátonytól Somoskőújfaluig, kelet-

nyugati irányban Nógrádsipektől Mátranovákig, Litértől Salgó-Rónáig található. A 

barnakőszén képződése 40 millió évvel ezelőttre tehető.  Délnyugati irányból benyomult 

tenger alakította ki a medencét, ahol 20 millió éven keresztül, az eocéntől a miocénig 

vastag üledék rakódott le. 20 millió éve a tenger elsekélyesedett, a víz a beömlő folyóktól 

kiédesedett. Mocsári-tavi környezetben buja erdővegetáció volt a jellemző. Miocén elején 

vulkánosság indult meg, riolit, riolitdácit, és dácittufa rakódott le. A vulkánosság miatti 

mozgások következtében a benyomuló és visszahúzódó tenger változatos vastagságú 

üledéket rakott le. A riolittufa aljzatán 130 km hosszú, lápövezetben 3 telepes 

barnakőszén összlet alakult ki. A tenger benyomulása, feltöltődése és elmocsarasodása 

háromszor ismétlődött meg (SEBESTYÉN K.-SZVIRCSEK F. 1992). A legalsó, III. számú 
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telep vastagsága 5-0,5 m között mozog, Salgótarján környékén kétpados kifejlődésű. A 

jó minőségű felsőpadot fejtették először, utána a gyengébbet. A sekély lápkövi 

képződménynek tekinthető, limnikus (édesvízi) eredetű. A II. és I. számú telep változó 

minőségű, nem mindenhol művelhető, ezek paralikus (tengeri) kifejlődésűek (GAJZÁGÓ 

A. 1962).  

A barnakőszénen kívül más ásványi nyersanyagot is hasznosítottak a területen, például 

bazaltot, bazalttufát, agyagot, homokot. A Salgó környéki bazalttakaró általánosságban 

20-25 m vastag, ami jelentős készlet a nyersanyaghasználat szempontjából. Jellegzetes 

sötétszürke színű, tömött és nagyszilárdságú kőzet (GAJZÁGÓ A. 1960). A környékbeli 

hegyeken kifejlődött a rendszeres bazaltbányászat, a hazai útépítés kőbányászatának 

központja lett a terület. A legjelentősebb terület a Medves-fennsík volt, pl. Nyerges-

hegyen 1878-ban nyitották meg a „bremszi-bányát”, Medves-hegyen (ma szlovák terület) 

a „macskalyuki-bazaltbányát”, ami évtizedekig hazánk legnagyobb bazaltbányája volt. Jó 

minősége miatt, ebből lehetett faragni a legjobb utcaköveket (SEBESTYÉN K.-SZVIRCSEK 

F. 1992). Útépítés mellett használható volt házak alapozásához, kerítésekhez, oszlopok 

beborítására (GAJZÁGÓ A. 1960). Salgótarján még ma is lehet látni bazaltkőből épült 

kerítést vagy alapozást. Kőszénbányászattal foglalkozó nagyobb vállalatok a Somoskői 

Bazaltbánya Rt. és a Nógrádvidéki Kőbánya Rt volt. A kőbányák a vasúti vonalhoz a 6-

8 km hosszú, keskenynyomtávú vasúton szállították a szenet, onnan a törőüzembe vagy 

a rakodóba. Bazalttufa fejtése Pécskőn, agyagfejtés Salgótarján területén volt. 

Homokfejtés pedig Somoskőújfalun, Vadaskert-pusztán, Baglyasalja északi és dékeleti 

szélén, és Zagyvafalván volt (SEBESTYÉN K.-SZVIRCSEK F. 1992). 

A 18. században figyeltek fel a szénre a területen. 1848-ban nyitották meg az első tárót, 

Inászó-puszta környékén az Ó-Mária-tárót. A 2-2,5 m vastag, jó minőségű, III. számú 

széntelepet kezdték el fejteni (SEBESTYÉN K.-SZVIRCSEK F. 1992). A város arculatát 

sokáig csak néhány vállalat alakította, amik a szén felfedésére települtek oda. 1867-ben 

érkezett meg az első Magyar Állami Vasútvonal, ami Budapestet és Salgótarjánt kötötte 

össze. Így lett a terület legfontosabb, első sorban a fővárosi ipar barnakőszén ellátója 

(SZVIRCSEK F. 2000).  A kiegyezés után a nehézipar fejlődése elsősorban a szénbányászat 

terén jelentkezett a megyében. 1868-ban alapított Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. már a 

nagyüzemi bányászat kezdetét jelentette. A nagyüzemi bányászat pedig a megye 

iparosodásának alapja volt (SEBESTYÉN K.-SZVIRCSEK F. 1992).  A részvénytársaság 

bekapcsolódott az 1870-es évektől fejlődésnek indult gazdasági életbe, például a főváros 
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szénigényének kielégítésével (SZVIRCSEK F. 2000). A fejtést mindenütt a legértékesebb 

széntelepekkel kezdték, ezek kimerülése után a mélyebben fekvő területek jöttek, ahol 

már rosszabbak a geológiai és tektonikai viszonyok (SEBESTYÉN K.-SZVIRCSEK F. 1992).  

1848 és 1900 között legkevesebb 90 kisebb bánya létesült a területen (GAJZÁGÓ A. 1962). 

1892-ben itt indult meg az ország első gőzüzemű fogaskerekű vasútja.  Az acélgyártól a 

bányáig 5830 m-t tett meg, és ezen a szakaszon 222 m szintkülönbséggel küzdött meg. A 

salgói kőszénbányából látta el az acélgyárat szénnel, illetve ez látta el a bánya 

szükségleteit is pl. bányafa, élelem. A rossz utak miatt közlekedési eszközként is 

funkcionált, a munkások és családtagjaik vették igénybe, illetve később a turisták. Többek 

között a kihasználatlanság miatt utolsó útját 1956 őszén tette meg (VERTICH J. 1990).  

 

5.ábra:Fogaskerekű, forrás: http://tarjanikepek.hu/?p=3429  

A Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. megalakulásával az ipar gyors fejlődésnek indult. A 

szénkitermelés a századfordulón már az országos 32%-a, az 1900-as évekre az 

acélgyártás kiteszi az országos 1/3-át (SZVIRCSEK F. 2000). 

Salgótarján fejlődése eltér a megszokott, hosszú történelmi városfejlődéstől. Fél évszázad 

alatt nőtte ki magát a kis agrárfaluból jelentős ipari központtá (SEBESTYÉN K.-SZVIRCSEK 

F. 1992). A szén felfedése után az iparosodás gyorsan átformálta az agrárvidéket. 

Ugrásszerűen nőtt meg a népesség és megváltozott az összetétele. Jól megfigyelhető az 

iparfejlődés tömörítő hatása. A gyér lakosság miatt munkaerő más országokból is 

érkezett: többségében magyar állampolgárrá váló szlovák, cseh, lengyel, német, osztrák, 

horvát és olasz munkások. Emellett Magyarországról költöztek ide emberek, illetve a 

medence másterületeiről is érkeztek (GAJZÁGÓ A. 1962) (6. ábra). A munkáslétszámban 

és a település népességében megfigyelhetőek kisebb visszaesések, ezek például a két 

világháború emberveszteségeinek tudhatóak be. 

http://tarjanikepek.hu/?p=3429
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6. ábra: Salgótarján népességének alakulása (1870-2015), forrás:KSH 

A lakossággal együtt a munkáslétszám is folyamatosan nőtt. Az 1900-as évekre a 

lakosság 72%-a élt a bányászatból, kohászatból és az iparból (7. ábra). Ezért is 1868-tól 

kezdtek el először állandó jellegű munkásházakat építeni. A felépített telepek eredetileg 

a községtől távolabb voltak, nem tartoztak hozzá a városképhez. 1872 után már 

városiasabb képet mutattak, mint maga a település. A falunak a városiasodás első lépését 

a bányatelepek jelentették (SEBESTYÉN K.- SZVIRCSEK F. 1992). A 2. ábrán a termelés és 

a munkáslétszám alakulása látható. 1942 után nem esett vissza ennyire drasztikusan a 

termelés és a munkaerdő, csak a rendelkezésre álló adatsor nem tartalmaz adatokat a 

későbbi évekből. A jobb minőségű telep kitermelésével valóban visszaesett a termelés, 

de nem ilyen mértékben. 

7. ábra: Munkáslétszám és a széntermelés alakulása (1867-1945), forrás: Bányászkönyv 

1956-os években az energiaszerkezet-váltás miatt jelentősen visszafejlődés jelentkezett. 

A bányászat elvesztette a vezető szerepét a megyében, ahogy Salgótarjánban is 

(SEBESTYÉN K. –SZVIRCSEK F. 1992). A rendszerváltás nagy fordulatot hozott. A 

kedvezőtlen természeti (geológiai és tektonikai) adottságok, az energiahordozók esetében 

meghatározó ár-kérdés, a gazdaságpolitika megváltozása, és az állami támogatások 

visszaesése miatt a bányák sorba bezártak. Az ipar leépült, megugrott a munkanélküliség. 
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A népességben csökkenő tendencia figyelhető meg (6. ábra), folyamatos az elvándorlás 

a területről. Napjainkban csak a város képéhez hozzátartozó elhagyott ipari területek, és 

a jellegzetes salakkúpok őrzik az egykor virágzó ipar emlékét.  

6.2 Borbála-tanösvény 

A tanösvény tervezésének első feladata a célok kitűzése és az időbeosztás volt. A 

Borbála- tanösvény célja, hogy minden érdeklődőnek, legyen az gyerek vagy felnőtt, 

turista vagy helyi lakos, bemutassa Salgótarján ipartörténetét: bányászat, szállítás, 

energia-termelés, ipar és a hulladékok, illetve ezzel kapcsolatban a környék geológiáját, 

ásványi nyersanyagait, és a történet társadalmi vonatkozásait is. A tervek szerint másfél 

év áll rendelkezésre, aminek már több mint a felén túl vagyunk.  

A célok és az időbeosztás után következett a terepbejárás, majd az útvonal és az 

állomások előzetes felvétele, a bemutatásra szánt információk felvázolása, adatgyűjtés és 

irodalmazás. Most az állomások és a foglalkoztató füzet megtervezésénél tartunk. A kora 

tavaszi terepbejáráskor végignéztük a lehetséges útvonalat. Elsődleges szempont a 

bejárhatóság volt, a terep és a hossz szempontjából. Ez az útvonal GPS-el rögzítésre is 

került (10.,11.ábra). A kiindulásnak a város központjában található Bányamúzeumot 

választottuk. Ez lesz a tanösvény végállomása is, vagyis az útvonal egy teljes kört jár be. 

Innen részben városban, részben erdőben és a város külterületein vezet az út. A 

növényzet, esetenként a forgalom és a járhatóság miatt ez az útvonalat még pontosítani 

fogjuk a tervezés utolsó szakaszában.  

A bejáráskor rögzítettük az állomások koordinátái is, illetve a bemutatásra szánt 

információkat általánosságban. Az állomások között minden olyan hely, épület szerepel, 

ami felfűzhető az útvonalra és érdekes lehet a látogatók számára (7. táblázat). A 

tanösvénynek nem csak a térképen, hanem a témában is van egy természetes íve. A 

kezdetektől, a bányászattól halad az ipari termeléshez szükséges energia-termelésén 

keresztül az iparig. Zárásként pedig az iparban és a bányákban dolgozók életét mutatja 

be.   

1.Bányamúzeum 10. Kolónia 19. Erőmű  

2.Bányakapitányság 11. Meddőhányók 20. Ötvözetgyár 

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

7. táblázat: Állomások 

Egyes állomások magával a bányászattal kapcsolatosak pl. Ó-Mária-táró, Zichy-akna. 

Több állomás szól majd a különböző szállítási módokról pl. Szénszállító alagút, 

Fogaskerekű, Kisvasút. Külön állomássorozat tartozik az acélgyárhoz, illetve az ipar 

társadalmi vonatkozásaihoz, pl. Acélgyár 1, 2, Kolóniák, Acélgyár út. A 17 km hosszú 

útvonalon 27 állomás lesz, és ez körülbelül 6-7 óra alatt bejárható lesz. A 6. állomás, a 

Kilátás – a város látképe nevezetű célja, hogy a látogató az út elején, ténylegesen rálásson 

a tanösvény témájára, magára a városra. Jó időben az egész város belátható innen. Egy-

két mélyebben fekvő rész kivételével meglehet mutatni az állomásokat.  

A tanösvény nevét a bányászok védőszentjéről, Szent Borbáláról kapta. A december 5-ei 

Borbála nap kiemelt ünnep volt a bányászok körében, így az itteni kolóniákban is. 

Búcsúszerű ünnepségeket tartottak. A bányászok a szent tiszteletét, a vallásosságot 

részben az őseiktől örökölték, részben valóban bíztak a védelmében a veszélyes munka 

során (SZVIRCSEK F. 2000).  A tanösvény tervezett jelzése az acélgyár sziluettje és a 

bányászatot szimbolizáló csille kettőse (8. kép). A tervek szerint az útvonalon különböző 

színekben fel lesz festve, követve a három tematikai egység színeit. Ezekről lesz szó a 

későbbiekben.  

 

8. ábra: A tanösvény jelzése (egyéni) 
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Ahogy az a térképen is látszik (11. ábra), a tanösvény nem rendelkezik jelentős 

szintkülönbségekkel. Az útvonal a város medencéjénél magasabban van, de 

általánosságban sík terepen, és a bejárási irány is kedvező a terep szempontjából. 

Egyetlen kiugró pont Pécskő, ami 542 m. Azért, hogy az útvonal minden korosztálynak 

járható legyen, a Pécskő nem lesz szerves része az útnak. A 7. állomás a Pécskő lábánál 

lévő kereszteződésben lesz, ahol szó lesz az ottani kőbányászatról, és mint kitérő felhívja 

a figyelmet Pécskőre.  Fent nem lesz állomása a tanösvénynek, de ott a Novohrad-Nógrád 

Geoparknak is van ismertető táblája. 

 

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

 

Az indító táblán szerepelni fog a jól követhető térkép (10. ábra) a teljes útvonallal és az 

állomásokkal, illetve a domborzati profil.  

 

10.ábra: A tanösvény útvonala, forrás: egyéni, Google Earth, letöltés: 2016.július 
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11.ábra:A tanösvény útvonala (ArcScene) 
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Szokatlanul hosszú az útvonal és sok az állomás, azaz az információ. Ahogy azt a korábbi 

fejezetben már írtam, Magyarországon a tanösvények átlagos 4,1 km hosszúak, 10,2 

állomással, aminek 1-3 óra a bejárási ideje (KISS G. 2007).  A hosszabb útvonalak nem 

gyalogos, hanem autós, biciklis esetleg lovas bejárásúak.  Mindezek miatt a Borbála-

tanösvény teljes útvonala három jól elkülöníthető, tematikus egységre osztható (12. ábra) 

(2. térkép): a bányászat egységbe tartozik az 1-15. állomás, vagyis a Bányamúzeumtól a 

Kisvasútig. Az energia-termelés 16-21. állomás, a Vaskutatótól a salakkúpokig, és az ipar 

egységbe a 22-27-ig, a fogaskerekűtől a vasútig. A negyedik, nagyobb téma a szállítás, 

több tematikai egységben is megjelenik, mint kisvasút, fogaskerekű, sikló, szénszállító 

alagút és vasút.   

A három rész kialakításának az a célja, hogy a látogatónak lehetősége legyen csak egy-

egy szakaszt megnéznie, ha nem akar 17 km-t sétálni, illetve a három rész közül téma, 

érdeklődés alapján is lehet választani. A szakaszok találkozásánál buszmegállók, illetve 

parkolási lehetőségek is vannak. Az állomások információi épülni fognak egymásra, de 

külön-külön is jól érthetőek és érdekesek. Ezekről a lehetőségekről, illetve a szakaszok 

rövid bemutatásáról a látogatók az indítótáblán értesülnek (13. ábra).  

 

 
12.ábra: A tanösvény tematikája (egyéni) 

 

A tanösvény tervezésének egyik legfontosabb része az információk összegyűjtése, és 

azok bemutatása, ahogy erről szó volt a tervezés módszertana fejezetben is. Egy olyan 

tanösvénynél, ahol nem egy feltűnő vagy nagyon szép természeti értéket mutatunk be, 

fontos a látogatók figyelmének a megragadása. Ez lehet vezetőfüzet, tábla vagy külön 
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foglalkozató füzet is. A lényeg, hogy segítsük meglátni a látogatóknak az általunk 

bemutatni kívánt értéket. A Borbála-tanösvénynél is kiemelt szerepe van a táblák képének 

és tartalmának.  Az általunk bemutatott téma nagyon érdekes és sokszínű, azonban 

önmagában nem mindenki figyelmét köti le. Meg kell mutatni a látogatóknak, hogy 

mennyi érdekes dolog rejlik egy iparváros története mögött. 

A legfontosabb az indítótála (13. ábra), hiszen ez az, amivel először találkozik a látogató. 

A terv A4-es méretben (21x29,7 cm) készült, a valóságban ez minimum A0-as méret 

(84,1x118,9 cm) lesz.  Szerepel rajta a tanösvény célja, az útvonal hossza, az állomások 

száma. Tájékoztatja a látogatókat az ábrával és a térképpel a három tematikai egységről. 

A domborzati profilon látszik a szintkülönbség, és felhívja a figyelmet a gyerekeknek 

készült foglalkoztató füzetre is. Nagyobb tábla esetén részletezni lehet a bejárás 

lehetőségeit, illetve a témát is. A táblák színe követni fogja a tematikai egységek színét a 

követhetőség érdekében. Közös elem a kék jelölő lesz, amin mindig szerepel felül az adott 

állomás neve, alul pedig a következő állomásé. Emellett mintának elkészítettem a 22. 

állomás táblaképét (fogaskerekű). A legfontosabb és érdekes információk szerepelnek 

rajta, a nyomvonala, mit szállított, a történetének lényegesebb pontjai. QR-kód 

segítségével még sok más képet, és online teszteket, feladatokat kapcsolnék a táblához, a 

foglalkozató füzetben pedig kvíz kérdéseket és a fogaskerekű vasút működésére 

vonatkozó információkat. A mi feladatunk a tanösvény elméletben való kialakítása. A 

megépítésével kapcsolatban még nem biztos, hogy a megvalósítás módja szerint táblás 

tanösvény lesz, elképzelhető a karós-füzetes, illetve a virtuális megoldás is. A 

megtervezett táblák egyaránt jók egy vezetőfüzetbe is.  
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13.ábra: Indító tábla 
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14.ábra: Fogaskerekű állomás táblaképe 
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6.3 Tanösvényekhez kapcsolódó kiadványok- Foglalkozató füzet 

A tanösvényekhez kapcsolódó kiadványok a táblákhoz hasonlóan az ismeretátadás 

eszközei, fontos feladatuk a látogató érdeklődésének felkeltése. A terjedelemben nagy 

különbségek vannak, egészen a néhány oldalas szórólapoktól a komplett füzetekig. Az 

általános kirándulásvezetők az állomásokhoz kötődnek, vagyis az állomások szerint 

szolgáltatják az információkat. A tematikus vezetők ezzel ellentétben témák szerint 

mutatják be a tanösvény látnivalóit, vagyis ki kell keresni az egyes állomásokhoz tartozó 

információkat. A foglalkoztató füzet általában a foglalkoztató típusú tanösvényeknél 

jellemző. Feladatait a tanösvény bejárása közben lehet kitölteni, kérdései egy vagy több 

állomásra vonatkoznak. Hasonlóan a kirándulásvezetőkhöz, van belőle tematikus vezető, 

és van kevésbé praktikus megoldásként a témák szerint csoportosított füzet. A tanári 

útmutatók a gyerekcsoportok fogadására létrehozott foglalkoztató tanösvények esetében 

vannak. Céljuk, hogy ötletekkel és tanácsokkal szolgáljanak a pedagógusoknak (KISS G. 

2007). Ezek a füzetek általában A/5-ös méretűek, fontos az esztétikai kinézet és az 

egységes forma. Általában az elején a tanösvény általános bemutatása van, hasonlóan az 

indítótáblához, emellett a tanösvényen elvárt viselkedési szabályok (KISS G. 1999). 

Karós-füzetes típusú tanösvénynél a következőkben az állomásokhoz kapcsolódó 

információk szerepelnek, esetleg feladatok, a foglalkoztató füzetben pedig az 

állomásokhoz kapcsolódó plusz információk, feladatok és játékok. Ezek a füzetek 

általánosságban nyomtatott dokumentumok, amik elérhetőek a tanösvény közelében. 

Ezzel a megoldással az a probléma lehet, hogy nem mindig elérhető a nyomtatvány, 

esetenként nincs rendesen feltüntetve az, hogy hol lehet a füzeteket elérni. Egyre 

gyakrabban az interneten is elérhetőek, hogy a látogató kinyomtathassa a bejárás előtt. Ez 

annak jó, aki tervezetten érkezik a tanösvényre, vagy utólag meg akar nézni még valamit.  

Másik megoldás, hogy QR-kód szerepel a tanösvény állomásain, és annak segítségével 

tudjuk elérni a füzetet. Ennek a megoldásnak a problémája az, hogy nem minden látogató 

rendelkezik mobilinternettel, sőt olyan telefonnal, amivel ezt a kódot le lehet olvasni.  

A tanösvényünk tervezésének fontos szempontja, hogy ne csak a felnőttek számára 

legyen érthető és érdekes, hanem a gyerek is élvezzék a bejárását. Ezért dolgozunk ki az 

útvonalhoz egy fejlődési szakaszok szerint differenciált foglalkozató füzetet, aminek a 

segítségével a gyerekek számára is élvezetes lesz az út. 3 fejlődési szakaszt különíthetünk 

el a gyerekeknél a tanulás szempontjából: kisiskoláskorú, kiskamasz és kamasz. Ezek 

közül elsősorban a kisiskolásoknak és a kiskamaszoknak szeretnénk megtervezni a 
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feladatokat, játékokat. A kisiskoláskor 5. osztályig tart általában. Ebben a korban a 

gyerekek még utánozva tanulnak. Fontos az ingerekben gazdag környezet, hogy a 

természethez való viszonyulás minden dimenzióját megéljék. Elsődleges módszertani 

eszközök a mese és a játék. A tanuláshoz tevékenységet kell társítani, amikor csak lehet 

(MAKÁDI M. 2015). Érdeklődésük első sorban a körülöttük lévő valóságra irányul és 

gondolkodásuk tapasztalatokhoz kapcsolódik. Cselekvéseiket érzelmi viszonyulásuk 

irányítja (MAKÁDI M. 2005).  A kiskamaszok már nem utánzással tanulnak, elkezd 

kialakulni a belső minta. Kulcsfontosságú, hogy milyen attitűdöket alakítanak ki. 

Legfontosabb jellemzői ennek a korosztálynak az ellenállhatatlan versenyezhetnék, 

aktivitás és gyűjtési szellem. Jól használható módszerek a vetélkedők, akciók, 

csapatversenyek (MAKÁDI M. 2015). Például „Ki tud többet felsorolni, megnevezni?” 

játékok. A gyerekek energiáit föl lehet használni a tanulásra. Például sokat lehet tanulni 

egy irányított gyűjtésből, ez a kiskamaszok egyik legfontosabb tanulási formája. Meg kell 

találni hozzá a megfelelő témát pl. kőzetek vagy ásványok gyűjtése, ezek a gyűjtemények 

a későbbi órákon is jól alkalmazhatóak. Kitérve a gondolkodási műveletekre, ebben a 

korban a gyerekek már képesek a jelenségek pontos megfigyelésére, tapasztalataik 

megfogalmazására, az ábrák értelmezésére. Képesek az összehasonlításra, 

csoportosításra és sorba rendezésre. Végezhetőek velük egyszerű vizsgálatok (MAKÁDI 

M. 2015). A kisiskolásoknál és a kamaszoknál is fontos, hogy az út elején felkeltsük az 

érdeklődésüket a bemutatott téma iránt, és még fontosabb, hogy meg is tartsuk azt az út 

végéig. Az ipartörténet egy olyan téma, ami önmagában nem izgalmas vagy érdekes egy 

gyerek számára. A kisebbeknek azért, mert nem igazán tudják, hogy mit is foglal magába 

a téma. A nagyobbak pedig elsősorban csak a tankönyvben találkoznak vele, ami nem 

teszi túl izgalmassá a megismerését. Ez a füzet segít abban, hogy közelebb hozzuk a témát 

hozzájuk, megtalálják azokat a részeket, amik igazán érdekli őket.  Az út során így 

felfedezhetik a kapcsolatot a tantárgyak, illetve a tanultak és a valóság között.  A füzet 

első oldalain (3. ábra) a tanösvény alapinformációi fognak szerepelni, egy könnyen 

követhető térkép és képek mellett. A következő a tanösvényen elvárt viselkedési 

szabályok felsorolása. Ezek akár már egy feladatban is szerepelhetnek, mert ha a például 

párosítani kell a piktogramokat a szabályokkal, akkor a gyerek jobban oda fognak rá 

figyelni. A füzet további része az egyes állomásokhoz kapcsolódó plusz információk, 

magyarázatok, ábrák, emellett a feladatleírások és játékok. A feladatok egy része az 

állomásokon kipróbálható lesz, egy része pedig a füzetben lesz megtalálható (15. ábra): 

Foglalkoztató füzet kezdő oldalai 
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15.ábra: A foglalkoztató füzet kezdő oldalai 
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Egyes állomásokon vizsgálódásra adnunk lehetőséget (16. ábra). A tábláknál rekeszekben 

elhelyezünk olyan dolgokat, amik az adott témával kapcsolatban jól vizsgálhatóak. 

Például a Helyi építőanyagok táblánál a kőzetek, Zichy-akna állomásnál a szénfajták. 

Leírással, szempontokkal, feladatokkal segítjük a vizsgálódásukat. A kisiskolás 

korosztály esetén ez csak egyszerű kérdésekre korlátozódik, például hogy milyen színű, 

milyen a tapintása, nehéz-e, talál-e hasonlót a közelben. A kiskamaszoknak azonban már 

lehet komplexebb a feladat, pl. összehasonlítás, sorba rendezés, hány jellemzőt tud 

felsorolni, ha jól megfigyeli, stb. Cél, hogy ők vizsgálják meg és fedezzék fel azokat a 

dolgokat, amiről hallanak, ezzel segítve a megértést.  

 

 

16.Vizsgálódó feladat sematikus ábra (saját) 

 

Egyes állomásokhoz mozgatható táblákat tervezünk. Ezeken a gyerek önállóan 

kirakhatnak folyamatokat, sorba rendezhetnek vagy csoportosíthatnak valamit. A játék 

kaphat egy saját táblát (17. ábra/a), vagy lehet az állomás ismertetője mellett is (17. 

ábra/b). A mozgatható elem lehet egy-egy kőzet, esemény részlet, név, szám, stb., és 

ezeket instrukciók vagy szöveg alapján kell rendezni. Egy ilyen feladat az adott téma 

szemléltetését szolgálja, de új ismeretek megerősítésére és ellenőrzésére is jó. Ez a feladat 

első sorban a kiskamaszokat célozza, mert ők már képesek az összehasonlításra, sorba 

rendezésre és csoportosításra. Emellett sok felnőttet is leköt egy ilyen játék, szívesen 

ellenőrzik tudásukat.  
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17.ábra/a: Mozgatható tábla sematikus ábra  

 

17.ábra/b: Mozgatható tábla sematikus ábra 2  

 

Hasonlóan, forgó kockákkal is szemléltetni lehet a lényeget. A gyerekek a korábbi 

ismereteik, vagy az olvasottak alapján párosíthatják össze a képeket a jellemzsésekkel és 

példákkal (19. ábra). Ez a játék elsősorban a kisiskolásokat célozza, képek és rövid 

párszavas információk formájában ismerkedhetnek meg ugyanazzal, ami az ismertető 

táblákon szerepel szöveges formában. Egy új tárgy vagy ismeret bemutatása lehetséges 
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olyan táblával is (18. ábra), ahol a rövid leírás mellett egy kis ajtó van, és amögött a tárgy 

képe. Ez arra motíválja a látogatókat, hogy előbb elképzeljék a leírtak alapján és utána 

nézzék meg, milyen is valójában. Nem csak motiválásnak jó, fejleszti a képzelőerőt, 

kreativtást, és fejleszti a szövegértést is.  

 

18 .ábra: Mi-micsoda játék, sematikus ábra  

 

 

19.ábra: Forgó kockák 

A foglalkoztató füzetben állomásonként feladatok lesznek, figyelve arra, hogy 

különböző korú gyerekek is megtalálják a maguknak valót. A kisiskolásoknak ábrák 

és rajzok, amik plusz magyarázatot adnak az adott ismerethez. Emellett egyszerűbb 

feladatok, esetleg színezők. Idősebbeknek lehetnek fejtörők, keresztrejtvények, 
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szókeresők, kvízek. Olyan feladatok, ahol önállóan dolgozhatnak, egy osztály 

esetében pedig verseny lehet belőle.  

Fontos, hogy a foglalkoztató füzet mindig elérhető legyen a látogatók számára. Ideális 

az lenne, ha a tanösvény elején, a kezdő tábla közelében lehetne hozzájutni pl. a 

Bányamúzeumban. Emellett terv, hogy a füzet online is elérhető legyen, hogy a 

családok már otthon megnézhessék és letölthessék.  Az is egy lehetséges megoldás, 

hogy az állomások tábláin található QR-kód segítségével is elérhető lenne a 

foglalkoztató füzet, így amikor egy túra során találkoznak a tanösvénnyel, menet 

közben is betudnak csatlakozni. 

A 20. ábrán a Helyi építőanyagok állomás feladatsora látható. Itt a gyerek feladata a 

vizsgálódás, a kőzetek megfigyelése. Megadott jellemzők alapján tudják a kőzeteket 

megvizsgálni, majd összehasonlítani.  

 Hátralevő feladat a foglalkoztató füzet részletes megtervezése és kidolgozása, 

további játékok megtervezése és sematikus ábrájának elkészítése, és a foglalkoztató 

füzet elérhetővé tétele. 
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20.ábra: Helyi építőanyagok állomás feladatai 
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7. Hátralévő feladatok, megoldandó problémák 

A Borbála-tanösvény tervezése elérkezett az utolsó szakaszhoz. A következő félévben 

fejezzük be a terveztet, illetve foglalkozunk az addig felmerült problémákkal. Először is 

véglegesíteni kell az útvonalat. Mint azt már írtam, a terepbejáráskor felmerült egy-két 

szakaszon az útvonal biztonságos bejárhatóságának kérdése.  A városban, város szélén a 

forgalom jelent problémát, nem szeretnénk egy kifejezetten gyerekeket is célzó 

tanösvényt a forgalmas úttest mellett vezetni. Szerencsére ezeken a szakaszokon van 

lehetőség rövid kitérésre. Néhol a dús növényzet jelent problémát a járhatóság 

szempontjából, itt is az alternatív útvonal jelenthet megoldást. Egyik változtatás se fog 

állomást érinteni.  

 Meg kell tervezni az összes táblát, vagyis véglegesíteni az egyes állomásokhoz tartozó 

információkat. Van olyan téma, ahol ez még további irodalmazást jelent, illetve képek 

gyűjtését és térképek készítését. Egyes állomásoknál még kérdés, hogy mi kerüljön 

bemutatásra az információk bősége miatt. Minden érdekes információt be akarunk 

mutatni, de ennek arányba kell lennie a látogatók befogadóképességével. Hátra van még 

a foglalkoztató füzet teljes kidolgozása is, minden állomáshoz feladatokkal és játékokkal. 

Különböző korosztályokra fogjuk kidolgozni a füzetet, és tervben van egy külön 

pedagógusoknak szóló vezetőfüzet is. Tervezni fogunk további játékokat magukra az 

állomásokra is, esetleg kidolgozni online feladatsorokat és plusz érdekességeket, amiket 

QR kóddal kapcsolunk majd a bejáráshoz. Ezzel kapcsolatban azonban felmerül a kérdés, 

hogy ha táblás lesz a tansövény, a rongálás miatt milyen játékokat lehet kihelyezni. Karós-

füzetes megoldás esetén a hangsúly a füzeteken és az online feladatokon lesz.  

8. Következtetések 

A túlzottan listázó, ismeretközpontú közoktatásban szükség lenne arra, hogy a diákok az 

iskolán kívüli helyszínen szerezzenek tapasztalatokat, vagyis a valós helyükön 

ismerkedjenek meg egyes jelenségekkel és folyamatokkal. Különösen, ha a napjainkban 

is kiemelt oktatási feladatokról van szól, mint a környezeti nevelés és a fenntarthatósági 

pedagógia. Iskolán kívüli terepi órák egyik gyakori helyszínei a tanösvények. 

Magyarországon az elmúlt évtizedekben egyre több tanösvény létesült, mint a környezeti 
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nevelés fontos eszköze. Ezek általában természettel kapcsolatos témákat dolgoznak fel, 

és csak egy-két útvonal szól például építészetről vagy gazdálkodásról. 

A dolgozatomba bemutatott tanösvény-tervezet témájával egyedül állónak tekinthető az 

országba, hiszen nincs még egy kifejezetten ipartörténet tematikájú útvonal. A Borbála-

tanösvény célja, hogy bemutassa a látogatók számára az egykor virágzó ipaváros, 

Salgótarján történetét.  A dolgozatomban bemutattam a tervezett tanösvényünk és a 

környezeti-illetve fenntarthatósági nevelés kapcsolatát. Általánosságban bemutattam a 

tansövényt, mint terepi bemutatóhelyet, külön kitérve a magyarországi tanösvényekre. 

Emellett írtam a tanösvény készítés módszertanáról.  

Központi téma maga a tanösvény-tervezet. Először is bemutatom a helyszínét adó város, 

Salgótarján ipartörténetét. Utána bemutattam a tansövény-tervezetet: útvonal, állomások, 

terep, szintkülönbségek. Elkészült a tansövény indító táblája és egy állomástábla is. 

Külön fejezet szólt a foglalkozató füzetről, és ahhoz kapcsolódó játékokról. Végezetül a 

hátralévő feladatokról és a munkánk közben felmerült, megoldandó problémákról. A 

hátralévő fél év feladata a táblák és a foglalkozató füzet megtervezése, illetve az útvonal 

pontosítása a közúti forgalom miatt.  

Célunk, hogy egy olyan tanösvény tervezése, ami nem csak kellemes kikapcsolódás lesz 

a látogatóknak, hanem megfelelő helyszíne lesz az oktatásnak.  
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