
1934-ben, egyik lebukása után, rendőri felügyelet alá helyezték. „Mikor nevem és 
cégem nagyon fekete lett, álnevek alatt jelentettem meg könyveket" — olvashatjuk ön-
életrajzában. 1936-ban az Űj Magyar Könyvtár címen indított sorozatnak mindössze 
egy kötetét tudta megjelentetni, mégpedig Veres Péter Az Alföld parasztsága című 
munkáját. 

Több kiadványa jelent meg a kiadó megnevezése nélkül. „A baloldali könyvkiadás 
fontos vállalkozásának tekinthetjük Gorkij: Rendkívüli esemény című elbeszéléskö-
tetének megjelenését. A könyv 1937-ben látott napvilágot egy vidéki nyomdában, a 
tóvárosi Szentes Testvéreknél, Körösi Gyula fordításában. Fel nem tüntetett kiadója 
Oravetz István volt" — olvashatjuk Oravetz Istvánné közlése nyomán Szentes Lajos: 
Az Üj Harcos megjelenéséről és a Phönix Könyvkiadóról című írásában.1 

1937-ben indította be Lázár Vilmos szerkesztésével a Világkép Könyvtár, valamint 
Nagyfalusi Jenő szerkesztésével a Kronos Könyvek sorozatot. Mindegyikből 10—10 
füzet, illetve kötet jelent meg. 

Az így élnek a nők a Harmadik Birodalomban című kiadványa miatt a Gestapo 
halálra kereste, ezért el kellett hagynia Budapestet. Illegalitásban, súlyos betegen érte 
meg a felszabadulást. 1949. október 17-én Budapesten bekövetkezett haláláig a Klasz-
szikus írások néhány darabját készítette elő új kiadásra, és az Országos Könyvhiva-
tal munkatársaként dolgozott. 

Leblancné Kelemen Mária 

Negyven esztendős a hazai vájároktatás 

Az emberi munkavállalások közül a bányászat esik legtávolabb a természetes 
életkörülményektől. A vadászat, a halászat és a földművelés során az ember közvetlen 
kapcsolatban van a természettel. A szervezett gyártási folyamatok résztvevői is több-
ségükben természetes körülmények között dolgozhatnak. A bányászat azonban a mély-
ségben, a maga lelőhelyén található kőzetek és ásványok felaprózásával és külszínre 
szállításával foglalkozik. A mesterséges szellőztetés és világítás mellett végzett munka 
különböző veszélyek között folyik. 

A természetestől elütő munkafeltételeknek tulajdonítható az is, hogy a bánya-
munkától mindig tartózkodtak az emberek és azok, akik hivatásból vagy kényszerítő 
körülmények miatt vállalták a bányászmunkát, nem számíthattak különösebb meg-
becsülésre. A különböző bányászati kiváltságok megszüntetése után a magyar bányá-
szat előbb idegen származású, majd fokozatosan megmagyarosodó munkássága a tech-
nikai fejlesztés mellett elsősorban növekvő létszámával igyekezett termelési feladatait 
teljesíteni. A kialakuló bányászati munkaimegosztásban már korán megjelent a „hauer", 
majd „vájnok", „vájár" elnevezés a szakmát jól ismerő munkásra vonatkozott. A vá-
jár cím kiemelkedést, magasabb bért jelentett és hosszú szolgálati idő után a bánya-
tulajdonos megítélése alapján kaphatták meg azok, akiket szakmailag-politikailag egy-
aránt megfelelőnek tartottak. 

A bányatörvényeknek a „bányák szakszerű műveltetésére" utaló rendelkezései igé-
nyes szakmai irányítást és kivitelezést követeltek meg. A munkavégzők képesítését 
nem írták elő, hanem a tapasztalatok alapján megtanultakhoz, a gyakorlatban szerzett 
tudáshoz és a bányavidéken kialakult szokások ismeretéhez kötötték. Mivel iskola-
rendszerű kiképzés a bányász foglalkozásban nem volt, a segédvájári címet 600 csa-
paton töltött műszak alatt érhették el az alkalmasaik. Vájári kinevezést pedig csak 
újabb 600 műszak letöltése és a kinevezés előtti beszélgetés jellegű vizsga után kap-
hattak, a csapatvezető idős vájár javaslatára. 10—12 évig is eltarthatott, amíg valaki-
ből vájár lett. A szakma gyakran családi hagyomány volt és az öröklött szokások, a 
gyakorlat így került át évtizedeken keresztül a bányamunkába, növelve annak szak-
szerűségét, de ugyanakkor konzerválva is a hagyományos módszereket. 

Annak ellenére, hogy az 1884. évi XVII. ipartörvény elrendelte a tanoncoktatás 
megszervezését, a törvény 183. §-ának c) pontja szerint a bányászat nem esett az ipari 
törvények és rendeletek hatálya alá. így a bányászatban nem szerveződött munkás-
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képzés, bár a munkáskövetelések között már szerepelt a „vájár tanoncok" bérének 
rendezése. 

A tanoncoktatás, illetve az ipari oktatás megszervezésének folyamata azonban a 
bányászatot sem hagyta érintetlenül. 1896-ban az állam, Pécs szabad királyi város és 
a Duna Gőzhajózási Társaság együttműködésével Pécs—Bányatelepen megnyílt a bá-
nyaiskola, ez azonban — a többi bányaiskolával együtt — felügyelőket képezett, akik-
nek azután 1939-ig kellett küzdeniük a középfokú iskola rangjáért és iskolai végzettsé-
gük elismertetéséért. A bányamunkát tehát továbbra sem oktatták iskola-rendszerűen, 
Azok a tanfolyam jellegű kezdeményezések, amelyek a bányakapitányságokon keresztül 
—• a bányászat biztonsága, szakmai egysége érdekében — érvényesülni igyekeztek, nem 
jártak sikerrel. Néhány vállalat, pl. a pécsi Duna Gőzhajózási Társaság a bányába lé-
pő fiatalok előkészítése érdekében elemi iskolai tankönyvet készíttetett Ismétlőiskolá-
sok bányaélőismereti könyve címmel (1928). 

A bányamunkás-képzés azonban mégis előbbre lépett. Az 1930-as évektől kezdve 
rendszeresen megkezdték a balesetelhárítási oktatást. 1935-ben pedig új Ipartörvény 
megfogalmazására került sor. Az Ipartönvény — az 1936. évi VII. törvény — a foglal-
kozást is érintette: a bányász addig csak foglalkozásnak minősített munkáját képesí-
téshez kötött szakmává minősítette. A vájár foglalkozás ezzel elnyerte azt a hivatalos 
elismerést, amelyre évszázados léte és szerepe alapján már régen jogosult lett volna. 

Az iparügyi miniszter 1937. évi 38 000 számú rendelete kötelezően írta elő a vájárok 
szakmai felkészítését és a bányakapitányságok képviselői előtt teendő vizsgák rendjét. 
Az első vájárbizonyítványokat 1938. július elsején adták át. Akik állományban voltak 
és az előírásoknak megfelelő műszakszámmal rendelkeztek, azok a „régi jogon" kapták 
meg a vájárbizonyítványt. Az okmányon feltüntették, kinek miben van gyakorlata — 
ez egyben kinevezést is jelentett. Az említett rendelet alapján az új vájároknak hathó-
napos, összevont tanfolyamot kellett végezniük. Ez heti négy foglalkozást jelentett, és 
a munkaidőn kívül kellett teljesíteni. Iskolarendszerű vájárképzés azonban továbbra 
sem történt. Erre csak a felszabadulás után került sor, amikor a bányák államosítása 
után a vájárképzést is állami szervezetben, a Munkaerő Tartalékok Hivatala iskoláiban 
szervezték meg. Krisztián Béla 

AZ 1979. ÉVI HONISMERETI ESEMÉNYEK 

Tanácskozás a „Tájak, korok, múzeumok" országos akciójának helyzetéről és felada-
tairól: Budapest, március 2. A Néprajzi Múzeumban megrendezendő „Utazás hazai tá-
jakon" c. kiállításhoz (február 23—március 14.) kapcsolódva. 
XIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia: március 21—2.3., Eger (nyelvészeti, 
néprajzi, történelmi stb. szekciók), április 4—7. Kaposvár, (pedagógiai, pszichológiai, 
közművelődési szekciók). 
Országos Diáknapok: Eger — Gyula — Keszthely — Sárospatak — Székesfehérvár — 
Szombathely, április 29 — május 2. (Megyei Diáknapok: február 25 — március 15.) 
VII. Országos Honismereti Akadémia: Salgótarján, július 9—15. 
XIII. Országos Honismereti Diáktábor: Nagykanizsa — Előreláthatóan július második 
felében, kb. kéthetes időtartammal. 
Műemléki Albizottságok X. Országos Konferenciája: Debrecen, június 26—28 vagy jú-
lius 3—5. 
Műemlékvédelmi Nyári egyetem: Eger, július 30 — augusztus 8. 
Néprajzi Nyári Egyetem: Zalaegerszeg, július 9—20. 
Irodalomtörténeti (volt Honismereti) Nyári Egyetem: Nyíregyháza, augusztus 1—13. 
Önkéntes Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtők IX. Országos Találkozója: Eger, augusztus 
17—19. 
Földrajzinév-gyűjtők országos tanácskozása: Székesfehérvár — Később meghatáro-
zott időpontban, kb. kétnapos időtartammal. 
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