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Bevezetés.

A selmeczbányai m. kir. bányászati és erdészeti akadémiá
nak feladata szakképzett bányászokat, vas- és fémkohászokat, 
erdészeket és erdőmérnököket nevelni. Az akadémiára való 
felvétel iránti intézkedések, valamint az egyes szakiskolák tan
terve az akadémiai rendszabályokban foglaltatnak.

Az akadémiai rendszabályok, valamint a bányászati és 
kohászati szaknál megkívánt gyakorlati államvizsgára, nem
különben az egyes szakiskoláknál előírt, de az akadémiánkon 
vagy más felsőbb tanintézeten hallgatót kötelező tantárgyakból 
hiányzó vizsgák pótlására szolgáló magánvizsgákra vonatkozó 
szabályok bárkinek, megkeresése folytán ingyen megküldetnek.

Az erdészeti államvizsga szabályai az erdészeti zsebnap
tárban foglaltatnak. Az akadémián a következő gyűjtemények 
és taneszközök vannak u. m.:

1. a könyvtár
2. az ásványtani, geológiai és palaeontologiai gyűjtemény
3. a vaskohászati gyűjtemény
4. a fémkohászati gyűjtemény
5. a physikai gyűjtemény
6. az építészeti gyűjtemény
7. a bányatani gyűjtemény
8. a bánya- és földmértani gyűjtemény
9. az erőmű- és géptani gyűjtemény

10. az erdőhasználat és iparműtani, vadászati és halá
szati gyűjtemény

11. az erdőtenyésztéstani, állattani, rovartani és növény
tani gyűjtemény

12. rajzoláshoz való mintalapok és gypsminták
13. gépműhely
14. két botanikus kert és pedig az úgynevezett felső 

botanikus kert, melynek területe 3*47 kát. hold (1*5 hektár),
1*
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és az alsó botanikus kert, melynek területe 1*23 kát. hold 
(0*71 hektár)

15. az úgynevezett kis-iblyei tanpagony; ennek kiterjedése
a) szántóföld . . 7 hold 1109 □»
b) kert.... . . — 33 1493 □’
c) rét . . . . . . 61 33 995 □»
d) legelő . . . . . 7 33 108 □”
e) erdő . . . . . 379 33 1101 □»
f) terméketlen . . 8 33 670T]0

összesen . . . 465 hold 676 □«
A 19,078 kötetből álló könyvtár az akadémiai tanárok, 

tanársegédek és az akadémiai ifjúság által használható minden 
nap délelőtt 9—12-ig, délután 3—8 óráig.

A könyvtár mellett közvetlenül van az ifjúság számára 
egy szép és tágas olvasóterem.

A szaklapok a bányászati és kohászati tanárok számára 
az akadémiai tanácsteremben vannak kitéve; az erdészeti szakba 
vágók pedig elismervény mellett az erdészeti tanároknak kézbe- 
síttetnek.
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Első rész.

Általános határozatok.
(Kivonat az akadémiai rendszabályokból, a magánvizsgákra, bányászati, 

kohászati és erdészeti államvizsgákra vonatkozó szabályokból.)

Az akadémiánál való felvételnél megkivántatik:
1. A rendes hallgatóktól a gymnasiumi- vagy reálérettségi 

bizonyítvány.
2. A rendkívüli hallgatóktól egy felvételi vizsga sikeres 

letétele. Ezen az akadémiai tanárokból álló bizottság előtt 
teendő felvételi vizsgának tárgyai: elemi mennyiségtan, elemi 
mértan, physika, természetrajz, szabadkézi és szerkesztési rajz. 
A felvételi vizsgák minden tanév kezdetén október hóban az 
akadémia igazgatósága által kitűzött időben tartatnak meg. 
A felvételi vizsgáért 10 frtnyi vizsgadíj fizetendő. A rendkívüli 
hallgatótól ezenkívül még megkivántatik, hogy 18 éves legyen 
és szüleinek vagy gyámjának engedélyét bírja.

A rendkívüli hallgatónak a rendes hallgatók sorába való 
felvétele csak érettségi bizonyítvány alapján engedhető meg.

3. A vendékhallgatóktól, a kik egyes tantárgyakat hall
gatni kívánnak, önállóság és nagykorúság igazolása.

A felvétel és beiratás minden tanév kezdetén október 
6-án és 7-én történik. A felvétetni óhajtó személyesen jelent
kezik az akadémia igazgatójánál vagy helyettesénél és bemu
tatja azon eredeti okmányokat, melyeknek alapján felvétele 
eszközölhető. Felvétel alkalmával minden felvett hallgató az 
akadémiai ifjúsági segélyegylet számára 5 frtot és beiratási díj 
fejében 5 frtot fizetni köteles. Ezen díjak lefizetése után egy 
indexet kap, melybe a hallgatandó tantárgyakat félévenkint 
bejegyzi.

A hallgatók az akadémián tandíjat nem fizetnek.

Felvétel
beiratás

Tandíj.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



6

cakiskolák. Az akadémián a következő szakiskolák léteznek:
1. bányászati szakiskola
2. vaskohászati szakiskola
3. fémkohászati szakiskola
4. erdészeti szakiskola
5. erdőmérnöki szakiskola.
A szakiskolát és az egyes semesterekben hallgatandó 

tantárgyakat a hallgatók belátásuk szerint szabadon választ
hatják azon kikötéssel:

Először, hogy oly két tantárgyra be nem irathatják ma
gukat, melyekből az előadások, vagy az ezzel kapcsolatban lévő 
rajzórák egy és ugyanazon időre esnek, sem pedig valamely tan
tárgy második részére, mielőtt annak első részét hallgatták volna.

A hallgatók a választott tantárgyakkal egybekapcsolt raj
zok, házi dolgozatok és feladatok elkészítésére, a gyakorlaton 
való részvételre és a rajzórák látogatására köteleztetnek.

A hallgató köteles minden semester eléjén az indexét az 
illető előadó tanároknál az első előadási órában aláírás végett 
bemutatni.

ikendes és Minden semester végén nyilvános szóbeli államvizsgák és
ótvizsgák. minden tanév elején október hó első napjaiban nyilvános szó

beli pótvizsgák tartatnak.
lagánvizs- A magánvizsgához oly egyének bocsáthatók, kik kimutatni

gák. képesek, hogy az illető tanulmányokból tartott előadásokat és 
az ezzel összefüggésben álló rajzórákat a helybeli m. kir. bányá
szati vagy erdészeti akadémián, vagy valamely felsőbb taninté
zeten szorgalmatosán látogatták és a szükséges rajzókat elké
szítették.

Az erdészetnél magánvízsgához bocsáthatók azok is, a kik 
a főgymnasiumon vagy főreáliskolában tett érettségi vizsga 
után valamely rendszeres erdőgazdaságnál oly erdőtiszt mellett, 
ki az 1879. évi XXXI. t.-cz. 36. §-ában előírt erdőakadémiai 
szakképzettséggel és államvizsgálati oklevéllel bír, legalább 
három egymás után következő éven át szakadatlanul gyakor
lati alkalmazásban álltak, s ezt az illető hivatalfőnök által 
kiállított s az illetékes királyi erdőfelőgyelő által láttamozott 
bizonyítványnyal, feddhetlen erkölcsiségüket pedig az illetékes 
közigazgatási kerület főnöke (polgármester, illetve főszolgabíró) 
által láttamozott községi bizonyítványnyal igazolják.
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A vizsga napját az akadémia igazgatósága tanév közben 
bármikor kitűzheti.

Azok, kik a magánvizsgát ki nem állják, azt még egy 
Ízben ismételhetik. Magánvizsgadíj fejében minden egyes tan
tárgy után 10 frt fizetendő.

A m. kir. bányászati és erdészeti akadémián a bányászati-, 
a vaskohászati- és fémkohászati szakokból államvizsgák tar
tatnak meg.

A vizsgáló-bizottság a m. kir. bányászati és erdészeti 
akadémia igazgatójának elnöklete alatt a vizsgálati tantárgyak 
tanáraiból és a pénzügyministerium által kiküldött szakférfiak
ból mint biztosokból áll.

Az államvizsga írásban és szóval teendő.
Az államvizsgához csak azok bocsáthatók, kik előlegesen 

igazolják:
a) hogy szaktanulmányaikat hazai vagy valamely külföldi 

szakintézeten vagy más felsőbb tanintézeten mint rendes hall
gatók teljesen elvégezték és az érettségi vizsgát kimutatni képesek

b) hogy az egyes szakiskolákban előírt s a bányászati és 
erdészeti akadémia rendszabályaiban az illető szaknál előírt 
kötelező tantárgyakat hallgatták és azoknak mindegyikéből 
legalább kielégítő eredménynyel colloqualtak vagy vizsgáztak.

c) hogy a rajzórákat szorgalmasan látogatták és a tan
tárgyakkal egybekapcsolt rajzokat elkészítették és

d) hogy tanulmányaik befejezése után a választott szak
ban két évig gyakorlatban voltak.

A kik két szakiskolát végeztek, azon kedvezményben ré- 
szesíttetnek, hogy ama szakból, melynél alkalmaztattak, már 
egy évi gyakorlat után államvizsgát tehetnek; s a mennyiben 
mind a két szakból kívánnának oklevelet, az első államvizsga 
letétele után egy év elmúltával a második szakból is állam
vizsgához bocsáttatnak.

e) Az akadémiai bányászati tanársegédek csak akkor 
bocsáttatnak államvizsgához, ha a szünidők alatt valamely bá
nyánál, kohónál vagy vasgyárnál üzemi szolgálatot teljesítettek.

Az államvizsgák minden év októbei’ és márczius hónap
jaiban tartatnak.

A jelentkezés határideje a márcziusi államvizsgákhoz 
január hó 15-én az utóbbiakhoz július 15-én telik le.

Államvizs
gák.
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Mielőtt a szigorló a szaktárgyakból tartandó államvizsgá
hoz bocsáttatnék, köteles egy terjedelmes, kimerítő, a netalán 
szükséges rajzokkal ellátott, önállólag kidolgozott és sajátkezüleg 
írt munkálatot az akadémia igazgatóságához február 15-ig, ille
tőleg szeptember 15-ig beküldeni.

A vas- és fémkohászoknál ezenkívül egy kémlészeti fel
adatnak az illető tanár felügyelete alatt történt sikeres meg
oldása is kívántatik.

Az egyes szakiskolák államvizsgájának tárgyát a követ
kező tantárgyak képezik:

a) A bányászati szakiskolánál: bányatan, bányatörvény, 
kőszén- és ércz-előkészítés, bányagéptan, bányamértan, geodesia, 
ásványtan, geológia és középítést.

b) A vaskohászati szakiskolánál: vaskohászat, vaskohók 
tervezése, öntészet, tüzeléstan, vaskémlészet gyakorlati része, 
középítészet és vasgyári géptan.

c) A fémkohászati szakiskolánál: vegyészeti iparműtan, 
kémlészet, fémkohászat, pénzverés, fémjelzés, kohótelepek ter
vezése. középítészet és fémkohászati géptan.

Az államvizsgadíj 25 frt. Kik az államvizsgát sikerrel ki
állották, képességi okmányt, oklevelet (diplomát) nyernek. Ezen 
oklevél alapján az illetők bánya-, fém-, vaskohászati mérnöki 
czímet viselhetnek.

Erdészeti ^z erdészeti államvizsgák évenként kétszer, az őszi és
amvizsgák. tavagz| Budapesten tartatnak.

Az erdészeti államvizsga letételére a földmívelésügyi m. k. 
minisztérium ád engedélyt annak:

í. ki feddhetlen erkölcsű
2. ki a főgymnasium vagy főreáltanoda megfelelő elvég

zését érettségi bizonyítványnyal igazolja
3. ki a selmeczi akadémián a rendes erdészhallgatók 

számára előírt összes tantárgyakból akár mint akadémiai hall
gató, akár mint magánjelentkező a vizsgákat letette

4. ki az akadémia elvégzése után legalább két évig és 
megszakítás nélkül rendszeresen kezelt erdőgazdaságoknál erdé
szeti gyakorlati szolgálatban állott, s ezt hatósági mint szak
beli hiteles bizonyítványokkal igazolja

5. ki mindazon erdészeti szakdolgokról, melyeket a két 
évi vagy esetleg ennél hosszabb időre terjedő gyakorlati szol-
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gálát alatt az erdőgazdaság körében látott és végzett, egy saját 
nézeteinek nyilvánításával kisért szakbeli leírást ad, s azt, hogy 
az akként történt és általa Íratott elöljáró tisztviselő által 
magán a leíráson igazolja.

Államvizsgadíj 25 frt.
A vizsgára jelentkezettnek vagyontalansága esetén ezen 

vizsgadíj részben vagy egészben elengedtetik.
Az erdészeti államvizsga írásban és szóval teendő s czélja 

az, hogy a jelölt bebizonyítsa, miszerint az erdőgazdaság önálló 
vezetésére szükséges elméleti és gyakorlati képességgel bír.

Vizsgálati tárgyat képeznek az erdőgazdasági tudomány 
összes ágazatai elméleti és gyakorlati szempontból véve, név- 
szerint pedig úgy a természetrajzi, mint a mathematikai alap- 
tudományokat is beleértve a következők: a) az erdőmívelés, 
b) erdőhasználat, c) erdőérték-számítás, d) erdőrendezés, e) erdé
szeti felmérés, f) erdészeti építkezések és erdészeti gépészet, 
g) erdővédelem és vadászati kezelés, h) az államerdészeti szol
gálat szervezete, hivatali hatáskörök és erdészeti szolgálati 
szervezés általában, i) erdészeti és vadászati törvények az 
erdőgazdaságot illető birtokrendezési-, szolgalommegváltási- és 
adótörvények.

Az államvizsgáiat letételéről a jelöltnek a földmívelésügyi 
m. k. ministerium hivatalos pecsétje alatt bizonyítvány adatik ki.

A bányászati és erdészeti akadémián következő állami ösztöndíjak 
ösztöndíjak vannak rendszeresítve:

a) két Ferencz József nevet viselő egyenként 300 arany
forintot tevő ösztöndíj, továbbá a következő állami ösztöndíjak, 
úgy mint:

b) tizennyolez 300 frtos bányászati ösztöndíj,
c) tizennyolez 300 frtos erdészeti ösztöndíj,
d) két 300 frtos bányaszámvevőségi ösztöndíj,
e) két 300 frtos erdőszámvevőségi ösztöndíj,
f) két 500 frtos bányahatósági segélydíj,
g) két szintén 300 frtos és az alapítónak nevét viselő 

„Volny József‘-féle bányászati ösztöndíj,
h) gróf Andrássy Dénes által alapított egy bányászati és 

egy erdészeti ösztöndíj egyenként 200 frttal.
Az a) alatt említett ösztöndíj adományozása iránti folya

modványok egyenesen Ő cs. és ap. királyi Felségéhez czíme-
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zendők és közzétett pályázat alapján a es. és kir. magán- és 
családi alapok igazgatóságához nyújtandók be.

A bányászati, bányaszámvevőségi és bányahatósági ösztön
díjakat a pénzügyi, az erdészeti és erdőszámvevőségi ösztön
díjakat a földmívelésügyi, a Volny-féle ösztöndíjakat pedig a 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. m.nisterium, a gróf Andrássy 
Dénes-féle ösztöndíjat az adományozó, esetleg megbízásából a 
tiszti szék adományozza az akadémiai igazgatóság ajánlatára.

Az ösztöndíj élvezete azon év szeptember havának végé
vel szűnik meg, melyben az illető hallgató tanulmányait végzi. 
Azon esetben pedig, ha valamely hallgató tanulmányait a téli 
semesterben fejezi be, ösztöndíja ugyanazon év márczius végé
vel szűnik meg.

Okleveles erdészek számára, egy 1000 frtos állami ösztön
díj van rendszeresítve, melyet külön pályázat alapján, az aka
démiai igazgatóság ajánlatára a földmívelésügyi magy. kir. 
ministerium adományoz.

Az ösztöndíjak megüresedéséről a hallgatók minden alka
lommal pályázat útján értesíttetnek.

Azon középiskolai tanulók, akik Mária Terézia- vagy pedig 
Jetteim-féle ösztöndíj élvezetében állanak, ezen ösztöndíjakat 
megtarthatják akkor is, ha tanulmányaikat a m. kir. bányászati 
és erdészeti akadémián folytatják.

Az akadémián lévő hallgatók élveznek ezenkívül még:
J. A hét alsómagyarországi bányaváros által csak bányá

szoknak adományozandó Vallovits-féle 150 frtos ösztöndíjat
2. a volt határőrvidéki vagyonközségek által adomápyo- 

zandó 300 frtos ösztöndíjakat
3. a Gozsdu-féle 300 frtos ösztöndíjakat.
Az akadémiai ösztöndíjakra csak olyan rendes hallgatók 

tarthatnak számot, a kik:
1. A pályázati folyamodvány benyújtása előtti semester

ben minden tantárgyból, akár kötelezve voltak belőle vizsgázni, 
akár nem, „jeles“ vagy „jó“ szorgalmi osztályzatot nyertek és 
ha szorgalmuk a folyó semesterre nézve kifogás alá nem esik.

2. Minden hallgatott és vizsgaköteles tantárgyból sikerrel 
vizsgáztak és a kiknél a jeles és jó osztályzatok összege az 
összes vizsga- és rajz-eredményeknek legalább 50 °/0 teszi.

3. Jó magaviselet által kitűnnek és vagyontalanok.
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A vagyontalanság kimutatása hatóságilag kiállított szegény
ségi bizonyítvány által történik. Ennek tartalmaznia kell:

1. A folyamodó nevét és illetőségét.
2. Szüleinek állását, foglalkozását, testvéreinek számát.
3. Szülőinek vagy esetleg a folyamodónak vagypni álla

potát vagy jövedelmét.
4. A folyamodó vagy testvérei által netalán élvezett ösztön

díj vagy segély minőségét és mennyiségét.
5. Az adónak mennyiségét, melyet a szülők és esetleg a 

folyamodó fizet.
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Második rész.

Az akadémiánál alkalmazott tanárok, segédtanárok 
(docensek) és tanársegédek névjegyzéke.

Az akadémia igazgatója:

Sóltz Vilmos, m. kir. főbányatanácsos, mint helyettes 
igazgató.

Az akadémia aligazgatója:

Fekete Lajos, m. kir. főerdőtanácsos.

Rendes tanárok:

Sóltz Vilmos, m. kir. főbányatanácsos, előadja: a vas
kohászattant, az öntészetet, a vaskohótelepek tervezését, a vas- 
kémlészetet és a tüzeléstant.

Fekete Lajos, m. kir. főerdőtanácsos, előadja: az erdő
rendezés-, erdőbecslés-, erdőérték-számitástant, valamint az 
erdészeti irodalom történetét és a statisztikát.

Köszeghi Winkler Benő, in. kir. főbányatanácsos, előadja: 
az ásványtant, az ásvány- és földtani encyclopaediát, a geoló
giát és kőzetek meghatározását, paleontológiát.

Gretzmaclier Gyula, m. kir. főbányatanácsos, Ferencz 
József-rend lovagja, előadja: a bányamívelést és érczelőkészjtést-

Hermann Emil, m. kir. főbányatanácsos, előadja: az 
általános géptant és a hőelmélelet, a géptani encyclopaediát, 
a kohógéptant.

Dr. Schwartz Ottó, m. kir. főbányatanácsos, előadja: 
a mennyiségtan I. és II. részét, a természettant és elektro
technikát.

Cséti Ottó, m. kir. főbányatanácsos, előadja: a bápya- 
mértant, a bányászati encyclopaediát, a geodesia I. és II. részét, 
a bányatelepek tervezését.
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Dr. Fodor László, m. kir. bányatanácsos, előadja: az 
ábrázoló mértani, szerkesztési-, szabadkézi- és térkép-rajzot, 
a graphostatikát és az elemző térmértant.

Schelle Róbert, in. kir. bányatanácsos, előadja: az álta
lános vegytant, a qualitativ és quantitativ elemező vegytant 
és a vegyészeti iparműtant.

Vadas Jenő, m. kir. erdőtanácsos, előadja: az erdő
tenyésztést an t, növénytan I. és II. részét, az állattant, erdő
védelmet, erdészeti, vadászati és úrbéri törvényeket.

Bencze Gergely, m. kir. erdőtanácsos, előadja: az általános 
és erdészeti vegytant, a talaj és klimatant.

Staudner Jenő, m. kir. bányatanácsos, előadja: a középí
tészetet, az út- és vasutépítészetet, a víz- és hídépítészetet.

Rendkívüli tanárok:

Pauer János, előadja: a nemzetgazdaságtant, pénzügy
tant és a pénzügyi törvényeket, a bánya- és vízjogot és a 
váltójogot.

Schenek Gyula, előadja: az erőmű- és szilárdságtant, az 
erdészeti géptant, a bányagéptant és a gépészeti iparműtant.

Helyettes tanárok:

Faller Károly, m. kir. főmérnök, előadja: a fémkohászatot, 
a fémkohótelepek tervezését, a fémkémlészetet és a pénzveré- 
szetet. Fémkohászati encyclopediát.

Csibi Lőrincz, m. kir. erdőmester és erdőrendező, elő
adja: az erdőhasználattant, a vadászat- és fegyvertant, az erdé
szeti iparműtant, a mezőgazdasági encyclopediát.

Segédtanárok (docensek):

Kostenszky Adolf, m. kir. számtanácsos, előadja: az 
állami számvitelt és irálytant.

Dr. Tóth Imre, m. kir. bányakerületi főorvos, előadja: 
a közegészségtant.

Tanársegédek:
Bihari Ödön, az erdőtenyésztés tanszékénél.
Ifj. Belházy Gyula, az erdőhasználat tanszékénél. 
Tuzson János, az erdőrendezés tanszékénél.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



14

Vaitzik Emil, az ábrázoló mértani tanszéknél.
Clement Béla, a géptani tanszéknél.
Cséti Róbert, az építészeti tanszéknél.
Remenyik Károly, a bányatan és bányamértani tanszéknél. 
Neuschwentner Ferencz, a fémkohászati tanszéknél.
Sóltz Sándor, a vegytani tanszéknél.
Bérezi Sándor, az ásványtani tanszéknél.
Zvierina Adolf, a mennyiségtani és phisikai tanszéknél. 
Csáthy Árpád, a vaskohászati tanszéknél.
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Harmadik rész

Az egyes tanárok munkabeosztása.

Az

előadó tanár

neve

T antárgy

Téli Nyári
félév félév

Megjegyzés
hetenkénti órák 

száma
el

őa
dá

s

gy
ak

or
la

t 
v,

 -ra
jz

el
őa

dá
s

gy
ak

or
la

t
v.

 raj
z

I. Bányászati és kohá
szati szak:

Sóltz Vilmos, Vaskohászat I. ésöntészet 7 _ _ _
m. kir. főbánya Vaskohászat II. rész . . — — 5 —
tanácsos, ren Vaskohótelepek tervezése 2 8 1 2

des tanár Vaskémlészet..................... — — 2 12
Tüzeléstan*..................... — — 3 — ‘ ezen tantárgyat

1 az erdőmérnökök
Összesen 9 8 11 14 1 is hallgatják.

Kőszeghi
Ásványtan.........................
Ásvány- és földtani ency-

5 2 — —

Winkler Benő, clopedia*......................... 3 _ _ _ * csak az erdé

m. kir. főbánya
tanácsos és ren

Geológia és kőzetek meg
határozása ..................... 5 6

szeknek lesz elő
adva.

des tanár Paleontologia..................... — — 4 —
Összesen 8 2 9 6

Gretzmacher Bányaművelés................. 5 } 8 5 } 8Gyula,
m. kir. főbányataná
csos, rendes tanár

Érczelőkészítés................. 5 3
Összesen 10 8 8 8

Általános géptan és hő
Hermann Emil, elmélet ......................... 7 8 5 4
m. kir. főbánya Géptani encyclopaedia. . 3 — — —
tanácsos és ren Kohógéptan..................... — — 5 —

des tanár Erdészeti géptan . . . .; — — 2 2
Összesen | 10 8 12 6

Dr. Schwarte Mennyiségtan I. rész . . 8 8 — —
Ottó, Mennyiségtan II. rész. . — — 3 1

m. kir. főbánya Természettan és elektro
tanácsos és ren technika* ..................... 2 — 5 4 * erdészekkel 

közös tantárgy
des tanár Összesen | 10 8 8 5
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Az

előadó tanár

neve

Tantárgy

1 Téli
félév

Nyári
félév

Megjegyzés
hetenkéi

szá
iti órák 
ma

'C3'OcS
1 gy

ak
or

la
t

v.
 ra

jz >e3
.■3»O

'© gy
ak

or
la

t
v.

 ra
jz

Cséti Ottó,
!

Bányámé rtan..................... 1 3 6 _
Bányászati encyclopaedia 4 — — —

’ az erdészekkel 
közös tantárgym. kir. főbánya

tanácsos és ren-
Geodesia I. rész*. . . . 
Geodesia II. rész** . . .

— — 4
4

8
4

des tanár Bányatelepek tervezése . — — — 4 ’* az erdőmérnö
kökkel •közös

Összesen i 7 -6 8 16 tantárgy

Dr. Fodor Ábrázoló mértan és rajz 4 6 4 6 az erdészekkel
László, Szabadkézi rajz................. _ 4 _ 2 / közös tantár-

Térképrajz......................... — — — 4 J gyak
m. kir. bányata- Elemző térmértan. • • • — — 2 1 \ az erdőm érnö- 

/ kökkel közös
tantárgyak

nácsosés rendes 
tanár

Graphostatika................. 2 2 -
Összesen 6 12 6 13

Schelle Róbert,
Vegvtan............................. 6 _ 4
Qualitativ elemző vegytan 2 8 — —

m. kir. bányata Quantitativ elemző vegy- 1
8nácsos és rendes tan.................................. — — —

tanár Vegyészeti iparmütan . . — — 4 —
Összesen 8 ’ 8 8 8

Staudner Jenő, Középítészet..................... , 4 6 3 6 l az erdészekkel
m. kir. bányata Út- és vasútépítés. . . . 3 2 — — z közös tantár-
nácsos és rendes Víz- és hídépítés . . . . — — 3 2 j gyak

tanár Összesen 7 8 6 8

Pauer János,
Bánya- és vízjog . . . . 
Váltójog............................. i

2 -
1

—

akad. titkár és Nemzetgazdaságtan, pénz
rendk. tanár ügytan* ......................... — — 3 — ’ az erdészekkel 

közös tantárgyÖsszesen 2 — 4 —

Schenek Gyula,

Erőműtan és szilárdságtan! 
Erőműtan és erdészeti í

5 2 4 2

géptan............................. 4 4 — —
rendk. tanár Bányagéptan..................... — — 4 4

Gépészeti iparműtan . . — — 2 —
Összesen 9 6 10 6

Fémkohászat..................... 6 4 5 2

Faller Károly,
Fémkohótelepek tervezése 1 4 1 2
Fémkémlészet................. 4 8 2 10

m. kir. főmérnök 
és helyettes tanár

Pénzverészet.....................
Fémkohászati encyclo

— _ 3 2

paedia .............................. — — 3 —
Összesen 11 16 14 16 *
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Az

előadó tanár

neve

T antárgy

Téli
félév

Nyári
félév

Megjegyzés
hetenké

szá
nti órák 
ma

«3
»©

t g
ya

ko
rla

t
v.

 ra
jz

el
őa

dá
s

gy
ak

or
la

t
v.

 ra
jz

Kostenszky
Adolf,

m. kir. számta
nácsos, docens

Hivatalos irály tan.... 2
Állami számviteltan . . . —- — 2 —

Összesen 2 — 2 —

Dr. Tóth Imre,
m. kir. bánya

kerületi főorvos

Közegészségtan (minden 
második tanévben) . . 3 — —

Erdészeti szak'.
Fekete Lajos, Erdőbecsléstan................. _ _ 4 4d.u.
m. kir. főerdő Erdőrendezéstan .... 5 12 a. 5 2d.u.
tanácsos és ren

des tanár
Erdőérték-számítástan . . 
Erdészeti statisztika és

3 /u. — —

irodalom története . . 2 — — —
Összesen ÍO — 9 —

Növénytan I. rész . . . _ _ 4 16
Növénytan II. rész . . . 3 4 _ _

Vadas Jenő, Állattan............................. 3 2 _ _
m. kir. erdőtaná Erdővédelem, erdészeti,
csos és rendes 

tanár
vadászati és úrbéri tör
vények ............................. 3 2

Erdőtenyésztéstan .... — — 4 4
Összesen 9 8 8 20

Bencze Gergely. Általános és erdészeti
m. kir. erdőtaná vegytan......................... 6 — 4 —
csos és rendes Talaj- és klimatan . . . — — 3 —

tanár Összesen 6 — 7 —

Erdőhasználattan .... 4 4 — — a vadászattanból
Csibi Lőrincz, Erdészeti iparműtan. . . 4 4 — — október 15-től

Gátak és gerebek szer deczember végéig
m. kir. erdő kesztése ......................... — — 3 2 minden vasárnap 

vadászati, és
mester, erdőren Mezőgazdaságtani ency- április 15-tőlju-
dező mint he
lyettes tanár

clopaedia és halászat . 
Vadászattan és fegyvertan —

3
3

nius 30-ig heten
ként 2 délután 

lövészeti gyakor
Összesen 8 8 9 2, lat.

2
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Negyedik rész.

Az 1895/96-iki tanévben tartandó előadások és gyakorlatok.

1. Mennyiségtan. I. rész.

Dr. Schwarte Ottó, rendes tanár. I. félév, hetenként 8 óra 
előadás, 8 óra gyakorlat.

Számtani és mértani sorozatok. A logarithmusok alap- 
tulajdonságai és alkalmazása. Egyszerű és összetett kamat
járadék törlesztési számítás. Körmértani függvények fogalma 
és tulajdonságai. Analytikai síkmértan: a pont, egyenes vonal, 
másodrendű vonalak, cyclois tulajdonságai, egymásközti viszo
nyai, orthogonalis- és sarkrendszerre vonatkozó coordinatákkal 
tárgyalva. Imaginär és Complex számok fogalma és főtulaj
donságai. Függvények fogalma, osztályozása. Végtelen kis és 
végtelen nagy mennyiségek. Határhányadosok. Differential 
hányadosok. A határozatlan együtthatók tétele és ennek 
alkalmazása a függvények végtelen sorozatokra való fej
tésével. Max Laurin és Teylor-féle sorok. Az exponentialis-. 
cyclikus-, cyclometrikus-, logarithmikus- és binominal-függvé- 
nyek végtelen sorozatai. A végtelen sorozatok összehajlósága. 
Határozatlan alakú kifejezések. Egy független változóval bíró 
függvények, viszonylagos maximum és minimum esetei. Rész
letes differential hányadosok. A Teylor-féle sorozat több válto
zóval bíró függvényekre. Hibaszámítás alaptörvénye. Első és 
magasabb rendű differentialok. Határozatlan Integrálok. Hatá
rozott Integrálok. Terület. Köbtartalom. Kerület. Felületszámí
tások. Simpson-képlet.

2. Mennyiségtan. II. rész.

Dr. Schwarte Ottó, r. tanár. II. félév. Hetenként 3 óra 
előadás, 2 óra gyakorlat.
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Algebrai egyenletek: Alapfogalma, gyökök száma és össze
függése az egyenlet együtthatóival. Imaginär-complex és irra
tionalis gyökök. Sturm-féle tétel. Az egyenletek átalakítása 
kisebb értékű gyökökkel bíró egyenletekre. Horner-féle eljárás. 
Ismételten előforduló reális gyökök esetének megkülönböztetése 
a complex gyökök esetétől.

Differential egyenletek: Alapfogalmak, elsőfokú és -rendű 
differential egyenletek. Integral szorzó, homogén egyenletek 
y* = x y ± alakú egyenletek, elsőrendű és magasabb fokú 
differential egyenletek. Singulaire Integrálok. Másodrendű diffe
rential egyenletek, ha az együtthatók állandók: a) ha a tiszta 
tag zéró, b) ha a tiszta tag független változót tartalmazó 
függvényből áll. Részletes differential egyenletek fogalma.

Integral számítás folytatása. A határozott Integrálok hatá
rainak változása, ha az Integral jel alatt uj változót alkalma
zunk. Trinomikus Integrálok. A határozott és határozatlan 
Integral részletes differential hányadosa egy az Integral jel 
alatt előforduló változó paraméter szerint. Magasabb rendű 
Integrálok. A több változót tartalmazó függvények egy- és 
többszörös Integráljai. La Place-féle Integral. Ellipsis ívhosszá
nak kiszámítása. Forgási testek felület-számítása. Guldini szabály.

Differential számitás alkalmazása. 1. A síkmértanra: Érint
kezési állandók, érintő és normal vonal, másodrendű érintkezés, 
görbülési sugár hossza és iránycosinusai, a görbülési középpont 
coordinatái. A görbülési középpontok vonala. Szegélvző vonalak. 
2. A térmértanra: Első és inagasabbfoku érintkezések. Érintővonal, 
normal sík, görbülési sík, görbülési sugár, görbülési sugár irány
cosinusai, a görbülési középpont coordinatáinak meghatározása.

3. Elemző tér ni értan.

Dr. Fodor László r. tanár. II. félév. Hetenként 2 óra 
előadás.

A térbeli pontnak orthogonal és sark-coordinatái. A coor- 
dinaták átalakítása, ha a tengelyrendszer a) parallel eltolást, 
b) elforgatást szenved. A vezérsugár hosszúsága, irányszögei, 
dőlés és csapásszöge, illetőleg ezen szögek trigon, függvényei
nek értéke. Két adott pont távolsága, a két vezérsugár egymás
hoz való hajlásszögének cosinusa és sinusa. A két pontot össze
kötő egyenes vonal iránycosinusai, csapás- és dőlésszöge. Azon
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egyenesnek irány szögei, mely két adott vezérsugár metszés
pontjában a két sugáron merőlegesen áll. A sík egyenlete 
a) iránycosinusokkal, b) a csapás- és dőlésszögek függvényeivel. 
c) tiszta számú együtthatókkal. Az egy, két, három ponton át
haladó sík egyenlete. Két sík egymáshoz való hajlásszögének 
sinusa és cosinusa. Egymásra merőleges, egymással parallel 
síkok. Pont távolsága síktól. Térbeli egyenesnek egyenletei. 
Az egy és két adott ponton áthaladó egyenes. Térbeli egyene
sek metszése: a) a metszés föltételei, b) az egymást metsző 
egyenesek hajlásszöge egymáshoz, c) a metszéspont coordinatái. 
Egymásra merőleges s egymással parallel egyenesek. Térbeli 
pont távolsága térbeli egyenestől. Két kitérő egyenes legkisebb 
távolsága. A másodrendű lapok (a gömb, a forgási s a három- 
tengelyű ellipsoidok, a forgásból nyert valamint az elliptikus 
paraboloid s hyperboloidok, a hyperbolás paraboloid) egyenlete 
és síkmetszetei.

4. Ábrázoló geometria,

Dr. Fodor László, rendes tanár. Egész évben hetenként 
4 óra előadás.

Az ábrázoló geometria feladata és módszere. A rajzolás 
és jelzés módja. A pontnak és egyenesnek ábrázolása két síkon. 
Uj projectió-síkok fölvétele. Az egyenesnek helyzetei a projectió- 
síkhoz. Az egyenesnek nyomai, hajlásszögei a projectió-síkhoz. 
Forgatás a projectió-síkra merőleges, azzal parallel, valamint 
általános helyzetű tengely körül. Leforgatás. Két pont távolsága. 
Pont távolsága egyenestől. Parallel, egymást metsző, kitérő 
egyenesek. A kitérő egyenesek egymáshoz legközelebbi pontjai 
(legkisebb távolság). A sík ábrázolása két s több síkon. A sík 
különböző helyzetei a projectió-síkokhoz. Első és második haj
lásszöge. A síkban levő pont, egyenes és sokszög projectiói. 
A sokszög valódi nagysága. Meghatározott sík nyomainak föl
keresése. Parallel és egymást metsző síkok. Egyenesnek met
szeté síkkal. A síkra merőleges egyenes. Pont távolsága síktól. 
Parallel síkok távolsága egymástól. Egyeneseknek hajlásszöge 
egymáshoz és síkhoz. Két sík hajlásszöge egymáshoz. Plani- 
metriai feladatok megoldása, ha a szerkesztés adatai nem 
feküsznek a projectió-síkban. A háromoldalú szöglet. A meg- 
világitástan elemei, A sík megvilágításának erőssége. Síkidom
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ön- és vetett árnyéka. A sík megvilágításának fokozata a) direct 
világításban, b) ön- c) vetett árnyékban. A polyederekről álta
lában. Ábrázolásuk, kontúrjok, látható és födött éleik, ön- és 
vetett árnyékuk határa. A gúla ábrázolása meghatározó részek
ből, árnyékhatára, síkmetszete. Síkbeli és térbeli collineatió, 
hasonlóság. Az egész s a csonka gúla hálózata. Egyenesnek 
döféspontjai a gúlával. A gúla belsejébe valamint más gúlára 
vetett árnyék. A gúlák kölcsönös átmetszése. A hasáb ábrázo
lása meghatározó részekből. Ön- és vetett árnyéka. Síkmetszete, 
derékmetszet, antiparallel metszetek. Hálózat. A derékmetszet 
fölhasználása a ferde hasáb hálózatának szerkesztésénél. Síkbeli 
és térbeli affinitás, összeillőség. Egyenesnek döféspontjai hasáb
bal. Hasáboknak egymásra vetett árnyéka. Hasábok kölcsönös 
átmetszése. A görbe vonalakról általában, ív, húr, metsző, 
érintő. Egynemű görbültség, maximum és minimum. Nem egy
nemű görbültség, különös pontok, zárt és nyílt görbék, asymp- 
tota. Átmérő, társátmérők, középpont. Az érintő s a görbületi 
kör. A törvényszerű görbe vonal rendje, degenerálása. A haspnló 
és az összeillő görbék. Az evolvens és evoluta. Egyenlőközü 
görbék, A 2. r. görbék. A kör s körív kiegyenesítése (Snellius). 
A kör rajzolása adatokból. Érintkező körök. Az ellipsis, hyper- 
bola s parabola legczélszerűbb szerkesztése, tengelyeik s gyújtó
pontjaik fölkeresése más adatokból. A cycloisok s a körevol- 
vens. A kör vetett árnyéka. A görbe lapokról általában. A lap 
származtatása, érintője, érintősíkja, normálisa s normálsíkja. 
A lap síkmetszete. Meusnicz tétele a metszet görbültségéről. 
A lapok legfontosabb családjai, az egyenes vonalú (kifejthető 
s torz)»lapok, a forgáslapok. A 2. r. lapok. Fontosabb tételek a
2. r. lapokról. A 2. r. kúp s henger ábrázolása adatokból. 
Érintő síkjok, metszetük. Dandelin tétele. Egyenesnek döfés
pontjai kúppal és hengerrel. A kúp s hengernek ön- s egymásra 
vetett árnyéka. Hálózatuk. A kúpok s hengerek kölcsönös met
szete. A gömb ábrázolása adatokból. A gömb érintő síkja. 
Síknak s egyenesnek metszete gömbbel. A gömb ön vetett ár
nyéka. Metszete az eddig tárgyalt görbe lapokkal s polyederek- 
kel. A forgás ellipsoid, hyperboloid s paraboloid. A hyperboloid 
asymptotáskúpja. E lapok érintősíkja. Metszete síkkal és egye
nessel. Ábrázolásuk adatokból. Ön- s vetett árnyékuk. Az eddig 
tárgyalt lapok kölcsönös metszete, egymásra vetett árnyékuk.
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Az általános forgáslapok, síkmetszetük, árnyékuk. Két forgáslap 
kölcsönös átmetszete. A torzlapok. A hyperbolás paraboloid, a 
körkonoid s a csavarlapok. A buroklapok. A forgáslapok 
egyenlő megvilágítási erősségű vonalai. Ábrázolás egy síkon. 
A pontra, egyenesre és síkra vonatkozó feladatok megoldása 
egy projectióban. Geometriai testek ábrázolása axonometriái 
módon és perspectivában (átmetszés- és distánczmódszer, enyé
sző s osztó pontok).

5. Szerkesztési rajz.

Dr. Fodor László, r. t. Egész évben hetenként 6 óra.
Az ábrázoló geometriai tananyag szerkesztő feldolgozása.

6. Erőműtan 1. rész és Szilárdságtan.

Schenek Gyula, rendkívüli tanár. I. félév. Hetenkint 5 óra 
előadás, 2 óra gyakorlat.

E r ő m ű t a n.
Bevezetés. Nyugalom és mozgás. Pálya és út. Az erőnek 

meghatározása és ábrázolása. A vetület. Az erő munkája. A 
munkának elve. Az erőnek szállító hatása. 1. Eredő és össze
tevő. Egy síkban ható összetevők eredője. Egy irányú erők 
eredője. Ellentétes irányú erők eredője. Két egymásra merő
leges irányú erő eredője. 2. Az erő nyoinatéka vagy forgató 
hatása. Egy síkban szétszórt pontokra ható erők eredője. Sík
beli erőrendszer középpontja. Az erőpár. Az egyszerű erő és 
az erőpár közti különbség. A súlypont. Felületnek súlypontja. 
Példák a terület súlypontjának meghatározására: Háromszög 
trapéz, körszektor, összetett szelvény, test, kúp, gúla és a 
gömbsüveg súlypontja. Guldini szabálya. Példák a test súlypont
jának meghatározására.

E g y e n s ú 1 y t a n. I. Az erők közös támadó pontjának 
egyensúlya. Szabad pont egyensúlya. Nem szabad pont egyen
súlya tekintettel a súrlódásra. Egyensúly a lejtőn. 2. Szilárd 
testre ható síkbeli erőrendszer egyensúlya. Szabad test egyen
súlya. Nem szabad test egyensúlya. Példa. 3. Nehány egyszerű 
gép egyensúlya: Az emelő. Az éknek egyensúlya. A csavar 
egyensúlya. A csigának egyensúlya: 1. Az álló csigának egyen
súlya. 2. A mozgó csiga egyensúlya. A csigás emelőnek egyen-
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súlya. A villa (hengerkerék) egyensúlya. Vasúti kocsi egyensúlya 
lejtős pályán.

Mozgás tan. I. A pont mozgása síkban fekvő pályán. 
Az idő. Az út képlete. A sebesség. A sebesség vetülete és a 
vetületnek sebessége. Az összrendezők és a sebesség közti 
összefüggés. A gyorsulás. A vetületnek legnagyobb gyorsulása 
vagy a főgyorsulás. Az erő mozgástanbeli kifejezése. Gyorsító 
és eltérítő összetevő. A szabad esés normál és helyi gyorsu
lása. A tömegegység. A tömeg kitartóssága vagy tehetetlensége. 
Az élő erő vagy kinetikai erély. Szabad esés légüres térben. 
Nehány eset szabad egyenes mozgásnak meghatározásáról. 
Nehány eset szabad görbe mozgásról. A szögsebesség és szög
gyorsulás. Pontnak mozgása előírt pályában. Példák kénysze- 
rített mozgásra. Az elméleti ingalengzet ideje. A viszonylagos 
haladás. A viszonylagos forgás. 2. A tehetetlenségi nyomatékok 
elmélete. Sík területnek kitartósági nyomatékai. A tehetetlenségi 
nyomaték megváltoztatott helyzetű tengelyekre nézve. A tehe
tetlenségi főtengelyek meghatározása. Példák a területek tehe
tetlenségi nyomatékának meghatározására. 1. Épszögü négyszög. 
2. Háromszög. 3. Kör. 4. Elipsis. Összetett területnek tehetetlen
ségi nyomatéka. Testnek kitartósági nyomatéka. Példák a test 
tehetetlenségi nyomatékának meghatározására. 1. Üres henger- 
2. Gömb. 3. Lendítő kerék. Tehetetlenségi vagy kitartósági 
sugár. 3. Szilárd test mozgása. Szilárd test szabad mozgása. 
Szilárd testnek forgása szilárd tengely körül. Szilárd test kény- 
szerített mozgása. Példák a testnek mozgására. Az érintő szer
kesztése.

Két test ütközése. Középponti ütközések. Az ütközés 
osztályozása, Rugalmatlan testek középponti egyenes ütközése. 
Rugalmas testek egyenes középponti ütközése. Ferde középponti 
rugalmatlan ütközés. Ferde középponti rugalmas ütközés.

Szilárdságtan.
1. A feszültségek elmélete: Általános fogalmak. Mértani 

feszültségek osztályozása. A csúsztató feszültség sajátsága. A 
feszültségek által okozott alakváltozások. A rugalmasság modu
lusai (mértékei). A rugalmasság határa. A rugalmasság modu
lusainak meghatározása. A rugalmas feszültség. Szilárdság. 
Kísérleti adatok. Megengedhető feszültség. Biztonság. Vonatko
zások valamely szelvény terhelése és feszültségei között. Leg-

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



24

inkább igénybe vett pontok. Közömbös tengely. Alkalmas 
szelvény.

2. Példák a prizmás tartó szilárdságára: Rövid tartónak 
nyújtó vagy összenyomó szilárdsága. Hosszú tartónak nyújtó 
szilárdsága. Rövid prizmának nyíró szilárdsága, Szegecselés. 
Prizmás tartónak csavaró szilárdsága.

3. Prizmás tartónak hajlító szilárdsága: Veszélyes szelvény. 
A hajlított középvonal alakja. A tartó egyik vége be van fogva, 
másik végén erő hat a tartó középvonalára merőleges irány
ban. A tartó egyik vége be van fogva, a teher a tartó hosz- 
szában egyenletesen van elosztva és iránya merőleges a közép
vonalra. A tartó két vége meg van támasztva és a teher egy 
helyen nyugszik. A tartónak két vége meg van támasztva és 
a középvonalra merőleges irányban ható teher egyenletesen van 
elosztva a tartó hosszában. A tartó két vége be van fogva és 
a teher (Q) egyenletesen van elosztva a tartó hosszában.

4. Prizmás tartónak visszaható szilárdsága: A tartó egyik 
vége be van fogva, másik végére erő hat, melynek iránya a 
középvonalba esik és a tartót összenyomni igyekszik. A tartó 
egyik vége alátámasztott, másik vége terhelt és az erő a tar
tót összenyomni igyekszik. A tartó egyik vége befogott és a 
terhelt szelvény egyenesen van vezetve a középvonal irányában. 
A tartó mindkét vége befogott és a rugalmas vonal mind a 
két vége a középvonalnak eredeti fekvését érinti.

5. Hajlitásnál egyenletesen szilárd tartók: Egyenletesen 
szilárd alaknak meghatározása. A tartó egyik vége befogott, 
másik végét hajlító erő terheli.

F o Fy é k o n y t e s t e k e r ő rn ű t a n a.
1. A víz egycnsulytana: A víznek mechanikai tulajdon

ságai. Nívó- vagy szintlap. Példa a nivólap alakjának megha
tározására, Súlyos nyugvó víznek feszültsége. A víznek derék
nyomása valamely edény sík oldalára. Deréknyomás közép
pontjai. Nyomás a fenékre. Iránynyomás. Közlekedő edények 
törvénye. Barometer és manometer. Archimedes tétele. Úszó 
test egyensúlya. Metacentrum.

2. A víz mozgástana: Vonatkozás a feszültség és sebesség 
között. Az elméleti sebesség meghatározása. Állandó kifolyásnak 
elméleti mennyisége vízszintes nyílásnál; állandó kifolyásnak 
valódi mennyisége vízszintes nyílásnál. A kifolyás koefficiense.
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Az edénynek kiürítése. A víznek mozgása szabályos csator
nában. A víz-sugár lökése.

7. E r ő m ű t a n II. Rész és Szilárdságtan.

Schenek Gyula, rendk. tanár. II. félév. Hetenként 4 óra 
előadás.

Az erőnek helyettesítése.
1. Egy pontra ható erők helyettesítése: Közös pontra ható 

erők eredője. Az erők paralellepipedona. Az erők forgató nyo
matéiba. Az erők pont körüli nyoinatéka. Az erők pont körüli 
nyomatékának közvetlen meghatározása. Az erők tengely körüli 
nyomatéiba. Az erők tengely körüli nyomatékának közvetlen 
meghatározása. Az erők nyomatéiba párhuzamosan eltolt ten
gelyekre. A kezdőpont áthelyezésése. Erőpár. Az erőpár pont 
körüli nyomatéka. Az erőpár pont körüli nyomatékának tengelye.

2. Szilárd testre ható erők helyettesítése: Térbeli erőrend
szer helyettesítése. Centrál nyomaték. Térbeli erőrendszer kö
zéppontja. Tömeg középpontja vagy a súlypont.

Egyensúly tan: Szabad pont egyensúlya. Nem szabad 
pont egyensúlya. Nem szabad pont egyensúlya, tekintettel a 
súrlódásra. Szabad testnek egyensúlya. Nem szabad test egyen
súlya. Mozgékonyán kapcsolt testek egyensúlya: a) syntetikus 
eljárás, b) virtuális sebességek elve. Pl. a forgató mechanismus. 
Erőfüggvény. A sík kötélvonal elmélete. Közönséges lánczvonal.

Mozgás tan. (Pont mozgása.) Szabad pont mozgása. A 
vetületnek gyorsulása. A görbületi sugár és a görbülés síkja. 
A legnagyobb gyorsulás és annak iránya. Az erő mozgástanbeli 
kifejezése. Az eleven erő elve. A mozgás ellenzése. A területek 
elve. Mozgó pont felpoláris összrendezői. Centrál mozgás. A 
pont kényszerített mozgása. A pontnak viszonylagos mozgása: 
haladó és forgó. Pontnak mozgása egyenletesen forgó görbe 
csőben. Szilárd test mozgása. Szilárd test forgása szilárd tengely 
körül. Tehetetlenségi főtengelyek meghatározása. Szilárd test 
mozgása. Rajtórád felszabadító erői. Tömeg vonzás potentiálja. 
Kiterjedt tömeg vonzása valamely pontra. Gömb vonzása. Gömb 
vonzása belsejében lévő pontra.

Szilárdságtan.
A mértani feszültségek elméletei és osztályozás. Csúsztató
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feszültség sajátságai. Mértani feszültség tetszőleges lapon. Főde
rék feszültség.

Isotropos anyag rugalmasságának elmélete. 
A derék és csúsztató feszültség által okozott alakváltozás. A 
csúsztató rugalmassági modulus meghatározása. A rugalmas 
feszültség. Rugalmasság határa és szilárdság. Megengedhető 
feszültség, biztonság.

Az állandó szelvény mértani feszültségei. 
Terhelés és feszültség közötti viszony. Differentialis prisma 
egyensúlya. A szelvény derék feszültségének meghatározása. A 
hajlítás tengelye és a közömbös tengely. A leginkább igénybe 
vett pontok alkalmi szelvénye. A görbített középvonal alakjának 
meghatározása. A nyíró feszültség általános kifejezése. Nehány 
szelvény nyíró feszültségének pontos kifejezése. A de Saint- 
Venant-féle függvény általános tulajdonságai és a nyíró feszült
ség megközelítő meghatározása. A csavaró feszültségek és az 
elcsavarás szögének általános kifejezése. Körszelvény csavaró 
feszültségének meghatározása. Változó szelvényű tartó szelvé
nyének feszültségei.

A rugalmas feszültség összetett terhelésnél. 
A szelvény igénybe van véve: 1. Derék szilárdság és nyírásra; 
2. derék szilárdság és csavarásra; 3. nyírás és csavarásra; 
4. hajlítás és csavarásra; 5. hajlítás és nyírásra.

Egyenes tartó derék szilárdságai: Rövid prizma 
nyújtó és összenyomó szilárdsága. Hosszú prizmának nyújtó 
szilárdsága. Hosszú prizma összenyomó vagy visszaható szi
lárdsága.

Az egyenes tartó hajlítása, középvonalára 
merőleges terhek által. A prizma két vége megvan tá
masztva s több egyközű erő által terhelve. A ferdén befogott 
prizma hajlítása. A tartó egyik vége egyenesen van befogva 
másik vége pedig ugyanazon magasságban alátámasztva. 1. A 
prismát egyenletesen elosztott teher terheli. 2. A tartót egy 
összpontosított teher terheli. A tartó egyik vége egyenesen be 
van fogva, másik vége megvan támasztva és több összpontosí
tott, valamint egyenletesen elosztott teher által terhelve. 3. A 
tartó 2 vége egyenesen van befogva egyenlő magasságban, i. 
A prizmát csak az elosztott teher terheli. 2. Csak az összpon
tosított teher terheli. A tartó 2 vége egyenesen van befogva
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és a prizma több összpontosított és egy egyenletesen elosztott 
teher által van terhelve. A prizmás tartó 2 végén és több 
közbeeső ponton van megtámasztva, a terhelés tetszés szerinti.

Síkban görbe középvonalú symctrikus tar
tók szilárdságai. Szelvényének a feszültségei. A kajmonák 
szilárdsága. Lánczszem szilárdsága.

Edények szilárdsága. Két végén nyilt cylindrikus 
cső szilárdsága. 1. Belső túlnyomásnál. 2. Külső túlnyomásnál. 
Két végén zárt cylindrikus edény szilárdsága. 1. Belső túlnyo
másnál, külső túlnyomásnál.

8. Erőműtan és erdészeti géptan.

Schenek Gyula, rendk. tanár. Hetenként 5 óra előadás, 
2 óra gyakorlat.

A) Erőmű tan. I. Bevezetés. Nyugalom és mozgás. Az 
erőnek meghatározása és ábrázolása. Az erő munkája a mun
kának az elve. Az erőnek szállító hatása. Az erők helyettesí
tése: 1. Közös támadó pontnál: a) egy síkban ható összetevők 
eredője; b) egy irányú erők eredője; c) két egymásra merő
leges irányú erők eredője; d) két ferde irányú erő eredője. 2. 
Egy síkban szétszórt támadó pontnál: a) az erő nyomatéka 
vagy forgató hatása; b) egy síkban szétszórt pontokra ható erők 
eredője; c) síkbeli erőrendszer középpontja; d) az erőpár; e) az 
egyszerű erő és az erőpár közti különbség. Súlypont. Felület
nek súlypontja. Példák a terület súlypontjának meghatározá
sára. Példák a test súlypontjának meghatározására.

II. Egyensúlytan (Statika). 1. Az erők közös támadó pont
jának egyensúlya: a) szabad pont egyensúlya; b) nem szabad 
pont egyensúlya; c) nem szabad pont egyensúlya, tekintettel a 
súrlódásra; d) egyensúly a lejtőn. 2. Szilárd testre ható síkbeli 
erőrendszer egyensúlya: a) szabad test egyensúlya; b) nem sza
bad test egyensúlya. 3. Nehány egyszerű gép egyensúlya: a) az 
emelő; b) a csigának egyensúlya; c) vasúti kocsi egyensúlya 
lejtős pályán.

III. Mozgástan (Dynamika). Testnek haladása vagy haladó 
mozgása. Az idő. Az út képlete. A sebesség. A sebesség vetü- 
lete és a vetületnek sebessége. Az összrendezők és a sebesség 
közötti összefüggés. A gyorsulás. A vetületnek legnagyobb gyor
sulása vagy a főgyorsulás. Az erő mozgástanbeli kifejezése.
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Gyorsító és elterelő összetevő. A szabad esés normal és helyi 
gyorsulása. A tömeg egység. A tömeg kitartósága vagy tehetet
lensége. Az élőerő vagy kinétikai erély. Szabad esés légüres 
térben. A szögsebesség és szöggyorsulás. Pontnak mozgása elő
irt pályában; kényszerített mozgás. Tehetetlenségi nyomatékok 
elmélete. Példák a terület tehetetlenségi nyomatékának meg
határozására.

IV. Szilárdságtan. 1. Feszültségek elmélete. Általános fo
galmak. Mértani feszültségek osztályozása. A csúsztató feszültség 
sajátsága. A feszültségek által okozott alakváltozások. A rugal
masság modulusai. A rugalmasság határa. A rugalmas feszültség. 
Szilárdság. Kísérleti adatok. Megengedhető feszültség. Biztonság. 
Vonatkozások valamely szelvény terhelése és feszültségei között. 
Néhány szelvénynek nyíró és csavaró feszültsége. Leginkább 
igénybe vett pontok. Közömbös tengely. Alkalmas szelvény. 
2. .Példák prizmás tartó szilárdságára: Rövid tartónak nyújtó 
vagy összenyomó szilárdsága. Hosszú tartónak nyújtó szilárd
sága. Rövid prizmának nyíró szilárdsága. Prizmás tartónak 
csavaró szilárdsága. 3. Prizmás tartónak hajlító szilárdsága: 
A tartó egyik vége be van fogva, másik végén erő hat a 
tartó középvonalára merőleges irányban. A tartó egyik vége 
be van fogva, a teher a tartó hosszában egyenletesen van 
elosztva és iránya merőleges a középvonalra. A tartó két 
vége meg van támasztva és a teher egy helyen nyugszik. 
A tartónak két vége meg van támasztva, a középvonalra 
merőleges irányban ható teher egyenletesen van elosztva 
a tartó hosszában. A tartó két vége be van fogva s a teher 
egyenletesen van elosztva a tartó egész hosszában. 4. A priz
más tartó visszaható szilárdsága: négy eset. 5. Hajlitásnál 
egyenletesen szilárd tartók.

V. Folyékony testek erőműtana. 1. A víznek egyensúly
tana. A víznek mechanikai tulajdonságai. Nívó- vagy szintlap. 
Súlyos nyugvó víznek feszültsége. Víznek deréknyomása vala
mely edény sík oldalára. A deréknyomás középpontja. Nyomás 
a fenékre. Irány-nyomás. Közlekedő edények törvénye. Baro
méter és manométer. Archimedes tétele. Üszó test egyensúlya. 
Metacentrum. 2. A viz mozgástana. Vonatkozás a feszültség és 
a sebesség között. Állandó kifolyásnak elméleti mennyisége viz-
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szintes nyílásnál. Kifolyásnak valódi mennyisége. Víznek moz
gása szabályos csatornában.

B) Erdészeti géptan, t. Gépelemek. Csavar. Csavar
kötés és biztosítása. Ékkötés és biztosítása. Csapok. Csapágyak. 
Tengelyek. Göröndök. Göröndkapcsolás. Fogaskerekek. Szíj- és 
kötéltransmissio. Forgató mechanismus. — 2. Gőzkazán. Sza
bályrendelet. — 8. Hajtó gépek: Tiszta és nyers hatály. Gőz
gép. Gőzhenger. Dugattyú. Tolattvú. Expansiós gépek. Conden
sator. Gőzgépek osztályozása. Indicator. Vizi kerék. Turbinák. 
4. Fűrészelő gépek. Verticalis fűrészek. A keret és pengék. A 
keret szilárdsága. A fűrészpengék és azok megerősítése. A fűrész 
munkája. A tolóművezet. A fűrész hajtásához szükséges munka 
kiszámítása. Szalagfűrészek. Kerékfűrészek.

9. Általános géptan I. Rész és H őe 1 mé 1 et.

Herrmann Emil, rendes tanár. I. félév. Hetenként 9 óra 
előadás, 8 óra rajz.

Hő elmélet. Nézetek a hőbeli tünetek okáról. A hő- 
mérsék és hőmennyiség értelmezése. A faj térem, feszültség és 
fajsúly értelmezése. A munka- és melegmennyiség egyenértékű
sége (Mayer-féle első elv). A külső munka differenciálja. A köz
lendő hőmennyiség differenciálja. (Az állandó térem melletti 
fajhőnek, a belső és külső ellentállásnak mennyiségtani jelen

tősége.) Az erély, entropia és összes ellentállás általános 
kifejezései. (A Clapeyron-Carnot-féle képlet.) Az általános 
képletek összeállítása.

Agázokerőműtana. A Gay-Lussac-Mariotte-féle tör
vény állandói. A gázokra vonatkozó főképletek. A Poisson-féle 
törvény. (Adiabás változás.) Magasságmérés barométerrel. A 
Mariotte-féle törvény. Légsűrítő gép (compressor) munkafo
gyasztása. A gáz tágulása állandó feszültség mellett. A gáz me
legítése állandó térfogat mellett. Az izoentropikus tágulás. A 
fúvógép munkafogyasztása. A gáz adiabás kifolyása. A maxi
malis kifolyási mennyiség. Az elmélet és a kísérletek össze
hasonlítása.

A telitett gázok erőműtana. A telített gőz jellem
zése. Az ellentállás elve (Herrmann-féle elv). A feszültség kép
lete nehány telitett gőzről. A telített gőz erélye és entrópiája, 
Folyadéki hő. Elgőzítő, kötött és összes hő. A telitett vízgőz faj-
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háreme. A vízgőz táblázata (Herrmann szerint). Gőz- és viz- 
keveréknek hevítése állandó térem mellett (a gőzkazán előfűtés). 
Gőz- és vizkeveréknek adiabás tágulása. Gőz- és vizkeveréknek 
hőátmenet nélküli kifolyása. A maximális kifolyási mennyiség 
meghatározása. Az elmélet és a kísérlet eredményeinek össze
hasonlítása. Elméleti gőzgép munkájának és gőzfogyasztásának 
meghatározása. A gőzvezeték szűküléséből eredő nyomásvesz
teség. A gőzgép tolattyúja által okozott nyomásveszteség. A 
gőzkazán vize, mint meleg-gyűjtő. (A gőzgép szünetelésének 
vagy erőltetett, járásának befolyása a kazánbeli feszültségre.) 
A hűtő (condensáló) viz elméleti mennyisége. Az injector el
mélete. Az elmélet és a kísérlet eredményeinek összehasonlí
tása. A pulsometer elmélete (Farbaky és Herrmann-féle) kísér
letek alapján.

Géptan. I. rész. A kötőcsavarok szerkesztése. A csavar
menetek alakja és méretei. A Whitwoorth-féle és a német 
csavarrendszer táblázata. A csavarok megengedhető feszült
sége. Csavarkötések. CsavarbizLositások.

A kötőék szerkezete és kiszámítása. Ékbiztositások. A csap
ágyak osztályozása. A csapágy részei. Az álló csapágyak. A 
függő csapágyak. A fali ágyak.

A forgó csapok osztályozása. Homlokcsap kiszámítása. 
Fatengely csapja. Falcsap kiszámítása. Gyűrűs csap kiszámítása.

A forgató mű. A forgató csapjának kiszámítása. A forgató 
karjának méretei. A forgató agyának fúrása. A forgató agy 
falának vastagsága. Az ellenforgató kiszámítása. A könyökfor
gató kiszámítása.

A tengely kör- és körgyürüs szelvényének kiszámítása. A 
kereszt alakú szelvény kiszámítása. Egy helyen terhelt tengely. 
Egyszerű szabadon hordozó tengely. Két és több helyen terhelt 
tengelyek.

Körszelvényű terhelt görönd szilárdsága.
Göröndkapcsolók: hüvelyes, tárcsás és a Sellers-féle kap

csoló. Mozgékony kapcsolók. Oldható kapcsolók.
A fogaskerekek osztályozása. Általános tételek. A fogas

kerekek fogainak kiszámítása. Táblázat hozzá. A fogaskerék 
alkotmányának méretei (koszorú, küllők, agy). A fogoldal szer
kesztése (evolvens-, epi- és hypocykloidális fogoldalak).
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A szijjas transmissi ók osztályozása. A szíj méreteinek 
meghatározása. A szijdob szerkesztése. Szíj kapcsolások, beszün
tetek. A pamutszij méretei.

A kenderköteles transmissio. A görgönyék (kötélkorongok) 
szerkesztése.

A vasköteles transmissio ismertetése. Két kötélág meg- 
feszülése és a megengedhető szilárdság. A kötélágak alább- 
szállása.

A hajtórudak kiszámitása. A rúdfejnek szerkesztése.
Excenterek és excenterrudak szerkesztése.
A keresztfők és siklók osztályozása. Egy és két pályáju 

sikló kiszámitása. A szánok szerkesztése.
Csövek és hengerek. A fal vastagságának kiszámitása. A 

csövek kapcsolása. Gőzburkolatu és gőzburkolat nélküli henger 
szerkesztése.

Záró vagy szoritó szelenczék (álló, fekvő, függő szelenczék.)
Dugattyúk vagy ramácsok. Tárcsás dugattyúk szerkesztése 

gőzgép és fúrógép számára. Búvárdugattyúk szerkesztése szi
vattyúk és vizoszlopos gépek számára. A dugattyúrúd kiszá
mitása.

Szelentyűk és csapolok. Biztonsági szelentyű. Kúpos, tá- 
nyéros és harangszelentyűk szivattyúk számára. A kétszékü 
gőzszelentyűk. A záró szelentyűk. A két, három és négy útu 
csapolok.

Kajmók és lánczok kiszámitása.
Szegecselés és szegecskötés. Szegecsek és szegecskötés elő

állítása. A szegecskötés osztályozása (rálapolás, hevederes és 
lánczos szegecskötés). Gőzkazán egy- és kétsoros szegecselése. 
A gőzkazán tagjainak összeillesztése. Három és négy lemez 
íalálkozása. Az erős szegecselés elmélete. Alkalmazás lemezes 
tartókra.

Gőzkazánok. A gőzkazánokra vonatkozó kormányrende
letek ismertetése (a kazán felszerelése, megpróbálása s kezelése). 
A kazán fűtőfelületének és szénfogyasztásának kiszámitása. Gőz
kazánok befalazása.

10. Általános géptan II. Rész.

Hernnann Emil, rendes tanár. II. félév. Hetenként 5 óra 
előadás, 4 óra gyakorlat.
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A gőzgép. A gőzgépek osztályozása. Egyszerű gőzgép 
járásának magyarázata. Káros tér nélküli gőzgép absolut mun
kájának meghatározása. Egy cylinderü igazi gőzgép munkájának 
meghatározása. Egy cylinderü gép gőzfogyasztásának meghatá
rozása. A javított Woolf-féle gép munkája és gőzfogyasztása. 
A compound (kapcsolt) gép munkája és gőzfogyasztása.

A teljes nyomás kiszámítása a kazánbeli nyomásból. A 
tolatyúk (tolóka) osztályozása és szerkezete. A tolatyú méretei 
és állása (Herrmann és Zeuner-féle diagram). Meyer-féle kor
mányzat tolattyúinak kiszámítása. Rider-féle kormányzat to- 
lattyúinak kiszámítása. A Guhrauer-, Gonzenbach-, Georg-, 
Voss-, Polonceau- és Farcot-féle tolattyús kormányzatok ismer
tetése. Gollmann-, Hartung-Radovanovics-. Kraft-, Audemar-, 
Trappen-, Sulzer-, Gorliss- és Inglis-Spencer-féle szellentyűs 
kormányzatok ismertetése.

A gőzgépdugattyú sebessége. A kondensátor és a légszi
vattyú méretei.

A fekvő gőzgép régi ágya és a Corliss-féle gerenda. A 
gőzgép alapfalazata. A gőzgépek különféle felállításainak is
mertetése.

Ahydraulikus hajtógépek. A hydraulikus gépek 
osztályozása. A vízesés nyers munkája.

A vizi kerekek. A vizi kerék ismertetése. A kerék vá
lasztása és hatályossága. A kerék kerületi sebessége, sugara és 
fordulatszáma. A kerék szélességének, mélységének és osztásá
nak kiszámítása. A felül-, hátul-, közép- és alulcsapott kerék 
vázlatának rajzolása. A kerék részleteinek szerkesztése (tengely 
vagy görönd, küllőtök, küllők, koszorú, lapátok és a fenék szer
kezete fa- és vaskerekeknél). A bevezetők szerkesztése. A kerék 
alapfalazata. A kerék felállítása.

Turbinák. A turbinák osztályozása. A különféle szer
kezetű turbinák ismertetése. A turbinák elmélete. Az elmélet 
specializálása az egyes rendszerű turbinákra nézve. A szerkezet 
elemeinek befolyása a járatra: a) a vezérkerék lapátjai hajtá
sának befolyása; b) a forgó kerék szélesebbedésének befolyása; 
c) a forgó kerék lapátjai hajlásának befolyása. Részletei a tur
bina szerkezetének (viz fölötti csap, a kerék felfüggesztése, a 
járás szabályozása stb.)
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A viz felfogás a ésvezetése. A vízesés nyers mun
kájának megmérése. A vízmennyiség megállapítása a) úszóval, 
b) buktató gáttal. A víznek duzzasztása és vezetése. Vizgátak 
kiszámítása. Vizgátak szerkesztése. Vizárok kiszámítása a) vá
lasztott sebességnél, b) adott esésnél. A vizárok többi kellékei 
(zsilipek, ár-apasztó és vizbocsátó).

11. Kohógéptan.

Herrmann Emil, rendes tanár. II. félév. Hetenként 5 óra 
előadás, 4 óra gyakorlat.

Hengerművek. A hengersorok ismertetése és osztá
lyozása. A hajtógép szerkezete általában. Stühlen adatai a nyúj
tókról. A lendítő kerék súlyának választása. A mentő orsó 
átmérője és csapjai. Lcmezhengerek átmérője és csapjai. Ürege- 
zett hengerek átmérője és csapjai. Lendítő kerék nélküli gépnek 
mentő orsója. A pörgők vagy fogashengerek kiszámítása és 
szerkesztése. A fogaskerekek: a) lendítő kerekes gépnél, b) len
dítő kerék nélküli (reversáló) gépnél. Kapcsoló csapok és hü
velyek szerkesztése. A mentő kapcsolás szerkesztése; az igazító 
csavar kiszámítása. A mentő gerincz (bak) kiszámítása. Az áll
vány szerkesztése (Daelen- és Erdmann-féle állványok). A fogas 
henger állványának szerkesztése. Az igazitó csavarok forgatása. 
A visszaemelő készülékek. Hengerpadok, horzsoló kefék, eresz
tékek. Az alapzat (alapfalazat és az alapgerendák (Daelen- és 
Erdmann-féle alapgerendák). A három- és kéthengerü sorok 
összehasonlítása.

Fúvógépek. A fúvó czélja és osztályozása. A fúvókák- 
ból kifolyó légsúly (táblázat). A fúvógép munkafogyasztása (táb
lázatok). A fúvógép megválasztása a) nagyolvasztó, b) Besse
rn ertelep számára. A légszabályozó térfogata (Farbaky-féle 
szerkesztés). A szel lentyűk szerkesztése. A fúvógép felállítása 
(fekvő és álló gépek előnyei és hátrányai).

Gőz ver ők (gőzkalapácsok). A gőzverők ismertetése és 
osztályozása. A gőzhenger átmérőjének meghatározása. A per- 
czenkénti ütések száma. A gőzfogyasztás. A cylinder és kap
csolása az állványfélékkel. A gőzosztogatás (tolattyúk, csapolok 
és szellentyűk, valamint ezek szekrényei). Kormányzatok a) kézi, 
b) kilincses, c) néhány önkormányzat. A dugattyú, annak rúdja

3
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és a koloncz kapcsolása. Állványok és vezetékek. Az üllő és 
alapzata (a verő alapfalazata).

Vizakkumulatorok. Az akkumulátorok czélja és 
osztályozása. Súlyozott akkumulátor szerkesztése: a) a cylinder, 
b) a búvárdugattyú terhelve van. A szivattyú kiszámitása. A 
szivattyú szerkesztése (kettős hatású és differenciál szivattyú).

Hydraulikus gémek vagy daruk. A hydraulikus 
gémek czélja és osztályozása. A hydraulikus gémek kormány
zata (dugattyús, csapolós és szellentyűs kormányzatok). A hyd
raulikus gémek szerkesztése: a) a búvárdugattyú excentrikus, 
b) a búvárdugattyú a gém tengelyéül szolgál, c) öntő üst gémje.

12. Bányagéptan.

Schenek Gyula, rendk. tanár. II. félév. Hetenként 4 óra 
előadás, 4 óra gyakorlat.

Vizoszlopos gépek. Forgó vizoszlopos gép szerkesz
tése és számítása. Mayer-féle gép. Fél vagy direct hatású viz
oszlopos gép szerkesztése és kiszámitása.

Szállítás függőleges aknákban: Csillék vagy szállító 
kocsik. Szállító kas. Dobogó szerkezete. Kas fejének szerkezete, 
vésős, fogas. Szállítás két dobogós kassal. Vezérfák megerősí
tése. Kas-szék. Frantz-féle kas-szék. A görgöny. A kötél veze
tése és kapcsolása. A kötél kiszámitása. A kötélcsatló. Kender
kötelek. Csatlóláncz. Kötéldobok. Hengeres kötéldobok szerkesz
tése. Szegecselt és öntött kötéldobok kiszámitása. Spiráldobok. 
Spiráldobok kiszámitása. Bobinák szerkesztése és kiszámitása. 
Szállítógépek kiszámitása. Az alkormányzó készülék a) vizikerék- 
nél, b) turbinánál, c) gőzgépnél és vízoszlopos gépnél. Fék: alaboros 
és abroncsos fékek szerkesztése és kiszámitása. Jelzőkészülékek.

V i z e m e 1 é s. Közönséges szivattyúk. Nyomó szivattyú 
szerkesztése és kiszámitása. Húzó vagy emelő szivattyú szer
kesztése és kiszámitása. Rittinger-féle szivattyúk szerkesztése 
és kiszámítása. Szellentyűk. Rudazatos gépek. Rudazat nél
küli gépek. Az ellensúlynak kiszámitása. Katarakt váltogatás. 
Vizemelő gőzgép lóerejének kiszámitása. Rudazat. Vezetékek 
szerkesztése. Egy és két sorú rudazat vezetékének szerkesztése 
és kiszámitása. Fogókészülékek. A búvárdugattyú összekötése 
a rudazattal. Húzó szivattyúnak kapcsolása a rudazattal. Fa- 
rudazat súlyának meghatározása. Ellenoszlopnak kiszámitása.
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Nehéz nyomórudazat nyomó szivattyú számára. Állandó szelvé
nyű rudazat kiszámítása. Vasrudazatok. Húzó rudazat Rittinger- 
szivattyú számára. A rudazatok kapcsolása egymással és a 
keresztfővel.

13. Géptani encyclopedia.

Hernnann Emil, r. t. I. félév. Hetenként 3 óra előadás, 
4 óra gyakorlat.

1. Gépelemek: anyaga, csavar, csavarkötés és biztosí
tása, ék, ékkötés és biztosítása, csapok számítása és szerkesz
tése, tengelyek számítása és szerkesztése, göröndök számítása 
és szerkesztése, terhelt göröndök, fagöröndök, göröndkapcsolások, 
fogaskerekek kiszámítása és szerkesztése, szíjtransmissiók szer
kesztése és számítása, szíjkorongok, kötéltransmissio számítása 
és szerkesztése, görgönyék. 2. Gőzkazán leírása és befalazása, 
szabályrendelet, a gőzkazán kiszámítása. 3. A hajtógépek osz
tályozása, a tiszta és nyershatály.

1. Gőzgépek: gőzhenger és tolóka, expansiósgépek, preciós- 
gépek, kapcsoltgépek, Condensator, a gőzgép munka fejtő képes
ségének kiszámítása, Indicator, Indicator diagramm, gőzfogyasztás 
meghatározása, a vezér vagy váltómű-működése, Zeuner diag
ramm, forgató mechanismus, gőzgépek osztályozása, alapozás. 
2. Vizerőgépek: osztályozása, a vízesés nyersmunkája és hatálya 
s annak megmérése, a víz felfogása és vezetése, vízgátnak ki
számítása, vízároknak kiszámítása, a vízi kerekek leírása és 
méreteinek kiszámítása, a kerék vázlatának rajzolása, a kerekek 
szerkezete, a kerekek összeköttetése a görönddel, alapzat, tur
binák osztályozása és leírása.

14. Természettan. «

Dr. Schwartz Ottó, r. t. I. félév hetenként 2 óra előadás.
Optika: a fény terjedésének alaptörvényei, sik- és gömb

alakú tükrök, hasábok-gömbfelületek által határolt közegek. 
Nagyítók, színszórás. ínterferencz tünemények, sarkított fény, a 
sarkított fényben fellépő Ínterferencz tünemények. A sarkítási 
sík forgatása.

Hőtan: Hőközlés nemei és törvényei, hőmérők, pyrome- 
terek; terjedési együtthatók Gay Lussac-féle törvény, Gay 
Lussac Mariotte törvény. Kötött hő, hőegység, fajhő, légnemű

3*
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testek fajhője. A hőnek munkabeli egyenértéke. Forrasztási 
pont és nyomás közti összefüggés. Párák, a levegő viszonylagos 
nedvessége, telitett és túlhevített gőz. Hőforrások.

15. Természettan és elektrotechnik a.

Dr. Schwartz Ottó, r. t. II. félév hetenként 5 óra előadás, 
4 óra gyakorlat.

Mágneses tünemények, alaptörvények és alaptulajdonságok. 
A föld mágneses állandói és ezek változásairól. Mágneses erő 
vonalak, ezek alkalmazása a mágneses sark, mező, induklio 
meghatározására. Elektromos tünemények: alapkisérletek és 
törvények a) statikai b) dynamikai tünemények tárgyalásával. 
Potential fogalma, a potential meghatározása egyes konkrét 
esetekre; sűrítők, dörzsölési és influenz gépek, elektroskopok, 
elektrometerek. Volta-féle alapkisérletek; az áram hatásai mág
neses tömegekre és más áramra. Indított áramok: mágneses 
és elektromos indítás. Absolut és elektromos alapegységek: 
statikai alapegységek, magneto elektromos (dynamicus) alap
egységek; ezek egymásközti és a méter kilogram közti viszonyai. 
Ohm-féle törvényelágazási törvények: elektromos áram hatásai 
elektrolitikai egységek, elektromágnesek, Foveauld-féle áramok, 
Solenoid tulajdonságai. Az áram öninductioja. Az áramok hatása 
az őket környező dielektricus közegekre. Hercz-féle kísérletek.

Árammérések, ellentállások mérése, elektromotoros erők 
és sarkfeszültségek mérése. Elektromágnesek: lágyvas, öntöttvas, 
aczélmagokról. Ilysteresis. Mágneses kör. A mágneses vonalok 
szétcsavarodása, egyenes és zártalakú vezetők mozgatása mág
neses mezőben, henger- és köralakú elektromágnesek mágneses 
mezeje. Az indított áramok sinus törvénye. Ampére csavarodás 
fogalma. Hengergép (Trommelmaschine) váltó és egyenes irányú 
árammal. Gran-féle gyűrű elve. Magneto elektromos gépek. 
Dynamogépek elve. Soros (főáramú) mellékzárlatú. A dynamó- 
gép főalkotó részei: elektromágnes, armatúra; d) henger b) 
gyűrűalakú, collector, kefék, sarkalatos tulajdonságai.

A dynamogépek karakteristikája. A jól szerkesztett gép
méreteiből, ampere csavarodásaiból és forgási sebességéből, 
hatóképességének meghatározása. A gépeken előforduló hibák 
közönséges indokai. A gépeken előforduló hibák vagy hibás 
helyek felkeresése. Világítási telepek berendezése izzó- és
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íveslámpák egymásutáni és egymásmelletti kapcsolás hármas 
vezetés. Dynamogépek mint motorok. Munka-átszállitás elek
tromos áram közvetítésével a) egyenes irányú b) váltóáramú 
c) több fázisú-áramot szolgáló géppel. A munka-átruházás 
alaptörvényei; egyes példák számítása: bányavasút, fúrógépek, 
szivattyú, szállítógép. Accumulatorok, transformátorok, telefon, 
telegraf, forrasztás, edzés- és olvasztás electromos áramok segít
ségével. A füst (kohófüst) lecsapódása elektromos szikrák be
hatása által. Az elektrometallurgia alapelvei.

16. Tüzeléstan.

Sóltz Vilmos, r. t. 11. félév. Hetenként 3 óra előadás.
Bevezetés. A tűzhelyek értelmezése. Mely módok alkal

masak technikai czélokra hőt nagyobb mennyiségben előállítani- 
A tüzelőanyagok gyúlékonysága, lángoló képessége, tisztasága 
és halmazállapota. A tüzelőanyagok technikai értéke. A feltét
len hőhatálynak meghatározása kísérletek és számítás útján a 
tüzelőanyagok elemeiből. A feltétlen hőhatálynak meghatáro
zása Berthier eljárása szerint. A feltétlen hőhatálynak gőzfej
lesztés általi meghatározása. A fajlagos hőhatály. Fajmeleg. 
Egy bizonyos hőhatály kifejtéséhez a szükségelt tüzelőanyag 
mennyiségének meghatározása. A pvrometrikus hőhatálynak 
meghatározása. Azon tényezők felsorolása, a melyek segélyé
vel a hőt fokozni lehet. A pyrometerek. A Wedgwood pyro- 
meter. Fémpvrometerek. A Lapla-i és Lavoisier-féle pyrometer. 
A Daniel-féle pyrometer. A Siemens-féle villamos pyrometer. 
A Wiborg-féle légpyrometer. A kohászati gyakorlatban legelter
jedtebb tűzmérészeti eljárások. A Siemens-féle vízi pyrometer. 
A hőmérséknek meghatározása bizonyos fémek vagy fémötvö
zetek olvadási pontja által. A hőmérsék megítélése a tűzhelynek 
izzásából. A Mesuré- és Nouel-féle optikai pyrometer. A II. de 
Chalier által javított optikai pyrometer.

A tüzelőanyagok tulajdonságainak részle
tezése. A tűzifa, a tőzeg, a barna szén. A kőszén vagy fekete 
szén. Aszalás. Szénégetés. A szénégetés elmélete. A domlvák- 
bani vagy bogsákbani szénítés módszereinek leírása. A fának 
szénítése retortákban. A faszénnek mint tüzelőanyagnak értéke.

Kokszégetés tőzegből. Szén mosás és kok-

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



38

s z o 1 á s. A szénnek megőrlése. Az ülepítők. A szénmosók 
berendezése.

A kokszégetés. A nevezetesebb kemenczék berende
zése. Kokszégető kemenczék Ammónia és kátránynyeréssel. A két 
ajtóju kokszkemenczék előnyei. Koksz-kitaszító gépek. Merőleges 
kokszkemenczék. A kokszkemenczék telepítése.

Tűzhelyek. Tüzelések. A tűzhely vagy tűztér. A rá
cson fekvő tüzelőanyag rétegvastagságának meghatározása. 
A tűzrács nagyságának meghatározása. A tüzelőanyagok töké
letes elégéséhez szükségelt légmennyiség meghatározása. A 
rács hézagainak meghatározása. A rács-tűzhelyek leírása. A sík 
rács. A sík rácsoknál eszközölt javítások, melyek segélyével a 
tökéletes elégés elősegíttetik. Újabb tűzrácsok.

A kémény. A kémény méreteinek meghatározása. A ké
mény stabilitása. A kőkémények és a lemezből készült kémé
nyek felépítése. A villámhárító készülékek megerősítése a 
kéményeken. A közös kürtők méreteinek meghatározása. A tűzi 
csatornák méreteinek meghatározása. A gőzkazánok befalazása.

Gázzal való tüzelés. A gázzal való tüzelésnek elő
nyei. A szilárd tüzelőanyagoknak átváltoztatása éghető gázokká. 
A gázgeneratorok berendezése fára, barna szénre és kőszénre. 
A gázoknak továbbvezetése és tisztítása. A gázok elégetése 
lángcsövek segélyével. A regenerativ fűtés. A fekvő és álló 
regenerátorok leírása, szerkezete, előnye és hátránya. A fekvő 
és álló regenerátorokban a téglák elhelyezése. Regenerativ 
fűtésű kemenczéknél a kémények méretei. A generátorok meg
indítása. A regenerátorokkal ellátott kemenczék megindítása. 
A Ponsard-féle fűtésrendszer. A Pietzka, Boetius és Bichereaux 
stb. kemenczéknek berendezése.

17. Geodesia I. rész.

Cséti Ottó, r. t. II. félév hetenként 4 óra előadás, négy 
délutáni gyakorlat.

A földméréstan feladata és felosztása, főirányok és ten
gelyrendszerek. A térkép fogalma. A mérés és méretek valamint 
a méterrendszer törvényczikkei. Kisebbítés és rajzmérték. Esz
közök pontok jelölésére. A függélyző, nonius, mikrométer csavar 
és mikrometeres mikroszkóp. A hosszúság mérők: mérőláncz, 
mérőszalag, mérőrudak. mérőkerék és a távolságmérők. Szög
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mérők: szögtüzők, kompasz, bússzoaműszer és theodolit; ezek 
vizsgálatai és használatuk. Mérő asztalok. A vízszintes vetület 
mérései. Egyenes vonal és ennek kitűzése, minden előfordulható 
esetben. Szögek mérése és kitűzése. Görbe vonalak kitűzése. A 
sarkponti mérésmód. Az alapvonalból eszközölt mérésmód. A 
rendszálakkal való mérésmód. A körülkerítő v. polygonmérés. 
A háromszögelés. A felmért adatokkal való számítások és ezek
kel a rajzolatok készítése. A szög hibák és hosszúsági hibák 
felismerése, valamint elkerülhetetlen hibák kiigazítása. A meg
mért földtagok terület számítása és a terület mérők ismertetése 
használata, kiigazítása. Térképek kikészítése, másolás kisebbítése. 
A pantograph elmélete és használata. A magosság mérés fogalma 
és felosztása. A mértani magasság mérés. A fizikai magasság 
mérés és a szintmérés. A magasság mérés műszerei és a szint
mérők, e műszerek vizsgálatai és alkalmazása.

18. Gyakorlatok a geodézia I. részéből.

Cséti Ottó, r. t. II. félév heti négy délután.
A tanteremben tartott gyakorlatok: l.Noniusok leolvasása, 

2. Planimeterek kezelése és használata, 3. Pantographok beál
lítása és használata.

A mezőn tartott gyakorlatok: Ily czélokra 500 holdas 
akadémiai erdőbirtok áll rendelkezésünkre, mely 5 kilométer
nyire fekszik a várostól, hova a csapatokba osztott hallgatók 
a tanárral és a szükséghez mérten egy vagy két tanársegéddel, 
délutánonként kirándulnak. A csapatokat ha csak lehet úgy 
osztjuk be, hogy minden műszer mellé, a vezető tanáron, vagy 
tanársegéden kívül, legföljebb 4—6 hallgató kerüljön. E gyakor
latok tárgya: 4. Egyenes vonalok kitűzése, közvetlen és közve
tett mérése valamint a szögtüzők használata; 5. Egyszerű és 
szorzott szögmérés theodolittal; 6. Körök kitűzése, összrende- 
zőkkel, theodolittal és szögtűző hasábbal vagy szögtüző körrel; 
7. Szintmérés és megoldásai; 8. A mérőasztal felállítása és a 
metszések három módja; 9. A Pothenot-féle feladat többféle 
képen való megoldása; 10. Polygonmérés a theodolithal és a 
kiszámított záróvonalnak a*kitűzése; 11. Polygon mérés a busz- 
szola műszerrel; 12. Polygon mérés a mérőasztallal és kom- 
passzal: 13. A theodolith, a szín tmérő és a busszola műszer 
rectificátiói; 14. Rendszeres mérés mérőasztallal, mely megelőző
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három szögelésre támaszkodik, 15. Keresztmetszetek felvétele 
tacheometerrel és izohypsák szerkesztése.

19. Bán y am é r é s t an.

Cséti Ottó, r. t. I. félév hetenként 3 óra előadás és .5 
délutáni gyakorlat.

Bányamérések czélja. sajátossága és a tananyag felosztása. 
Eszközök és eljárások pontok kijelölésére a föld alatt úgy mint 
a napszinén is. Szögmérő műszerek, fokív szerkesztmények, a 
bányászati kompasz és alkalmazásának módjai, a bányászati 
theodolith, a bányászati mérőasztal, szögrajzoló műszerek és 
más újabb bányászati szögmérő, mind ezek használata, vizs- 
gálása és rectificatiója. Hosszúság és távolság mérők. Magasság 
és szintkülönbség mérők. Bányamérések különböző módjai, 
esetei, az ezekkel járó számítások és rajzoló munkák ismerte
tésével. A földalatti szintmérés és magosság mérés, az egyes 
eljárások pontossági bírálata. Külső és földalatti mérések kap
csolása és tájékozása. Bányamérések biztosítható pontossága. 
Bányatérképek szerkesztése: A vezér vagy átmetszeti térkép, 
részletes térkép, a gyakorlatban alkalmazott öt eljárás részletes 
ismertetése mellett. A bányamérő hivatal felszerelése. Különleges 
feladatok: Az irány és talphágás kijelölés v. időnkénti ellenőr
zése. A telepsík meghatározása. Kutatások mérései. Bányaha
tárok bemérése és kijelölése. Bányászati áttörések. Határkérdések 
bányaperek alkalmával. Telepek metsző vonalai. Vetődések.

20. Gyakorlatok a bán y amérésbő 1.

Cséti Ottó, r. t. 11. félév. Hetenként 5 délután.
A közelben levő kincstári bányákban. A méréseket itt is 

3—4 hallgatóból álló csapatokkal végeztetjük, ezek feladatukat 
a tanár és tanársegéd szakadatlan jelenlétében végezik. A fő
feladat mindig: 1. Több táró és aknanyílásnak napszíni összeköt
tetése háromszögelés útján, sőt ha az őszi időjárás megengedi 
polygonméréssel is. 2. Egy összefüggő főszintben, eme tárók és 
aknák kapcsolása a napszíni mérés végpontjaival, még pedig 
csakis theodolit, szintmérő műszer és pontos aknamérés segé
lyével. 3. Egy mélyebb szintnek kapcsolása kompasz mérés 
útján, mely alkalommal legalább egy függőleges és egy lejtő 
akna mérése lesz bele vonva. 4. E kiterjedtebb mérésre mégha
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tározzuk a déllőt. 5. Minden hallgató köteles a szükséges szög 
kiigazítást és a számításokat megejteni és ezeket átnézetes táb
lázatokba foglalva beterjeszteni. 6. A kiszámított összrendezők- 
kel egy alaprajzot és két függőles metszetet, színesen kifestve 
a rajzteremben elkészíteni. 7. E tökéletes mérés befejezése után 
az ifjúsággal megismertetjük kísérleti mérésekkel az újabb kor 
értékesebb műszereit. 8. Köteles minden hallgató egy térkép
kulcsot rajzolni és kifesteni, melyben úgy az érezbányász 
valamint a szén- és sóbányász térkép jelölései meg vannak.

21. A geodézia II. része.
Cséti Ottó, r. t. nyári félév. Heti 4 órában.
A felső földméréstan tárgya és ennek felosztása. Gömb

háromszögek mérése. Földabroszok: alapelve, kelléke, czentrál 
vetületek, steroscographiai vetületek; lefejthető vetületek Bonne, 
Saunson, De l'lsle és Mercátor szerint. Hibaszámitás a legkisebb 
négyzet összegek elmélete alapján: alapelve, feladata, nevezetes 
tantételei és ezek alkalmazása úgy a vízszintes vetület méré
sére valamint szabatos magosság és szintmérésekre is. A hiba 
számítás megközelítő módjai minden a bányamérnöknek elő
fordulható esetben alkalmazva; nevezetesen bezárt vagy nyitott 
polygonnál. A háromszögelés tekintettel földünk gömbalakjára: 
alapelvek, a teendők sorrendje, ezek egyenkénti és beható tár
gyalása, úgy mint alapvonal, hosszmérése, szögmérés, oldalszá
mítás. szögkiigazítás, oldalok végleges kiszámítása, gömbrend- 
szálak számítása, földrajzi rendszálak számítása, másodrangú 
háló, harmadrangú háló és negyedrangú háló. A földrajzi hely
határozatok ama terjedelemben a mint ezek földmérőnek 
szükségesek. Földünk alakjainak és nagyságának meghatározása.

22. G yakorlatok a geodézia 11. r é s z é b ő 1.

Cséti Ottó, r. t. II. félév. Heti két délutánon. 
Háromszögelésnek a bemérése, mely négy asztallapra ter

jed és az alapvonalon kívül több első és másodrangú három
szögből áll. Tájékozására déllő határozás. Az egész mérésnek 
tökéletes számítása, az asztallapok előkészítése a részletes mé
résre. A mérés munkáját ez esetben 3—4 hallgatóból álló 
csapatok végzik, melyek szakadatlanul a tanár vagy tanársegéd 
ellenőrzése mellett dolgoznak. Ezeken kívül köteles minden
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hallgató az alkalmazott földabroszok hálóit adott mértékben 
megrajzolni.

23. Térképraj z.

Dr. Fodor László, r. t. II. félévben hetenként 4 óra. -
A kataszteri térképek kulcsának rajzolása, különös tekin

tettel a bányászatnál s erdészetnél előforduló jelzésekre. Egy 
község helyszínrajzának elkészítése színes modorban. A térképen 
adott pontok magassági kótáiból az isohypsák s profilok rajzolása.

24. Szabadkézi rajz.

Dr. Fodor László, r. t. I. félévben hetenként 4, nyári fél
évben hetenként 2 óra.

Diszítményes rajz lap és gipszminták után rajzonnal, kré
tával, tollal és festékkel. A toll rajz tüzetesebb gyakorlása. 
Aquarellezés.

25. G r a f o s t a 1 i k a.

Dr. Fodor László, r. t. I. félévben hetenként 2 ó. előadás.
A grafikus számítás. Az átlós mérővessző szerkesztése. 

Szögmértékben adott szögnek rajzolása, s rajzban adott szög

mérése. Szorzás és osztás (vagyis az ac, ~, + c2 + .. •),

ai &i + í/'2 &2 + • • • • kifejezések értékének fölkeresése). Hatvá
nyozás; gyökvonás alkalmas görbékkel. Grafikus terület számí
tás; a három-, négy- és a sokszögnek, valamint görbe vonallal 
határolt idomnak területe (utóbbinak meghatározása Simpson 
szerint valamint plani méterrel); terület osztás. — A grafostatika. 
Egy pontra ható sík erőrendszer eredője (erőpolygon); külön
böző pontokra ható síkerőrendszer helyettesítése erővel esetleg 
erőpárral (erőpolygon és kötélpolygon). A terület súlypontjának 
meghatározása; a háromszög, trapéz s általános négyszög s a 
parabola segmentum súlypontja; görbe vonallal határolt terület 
súlypontjának fölkeresése a) kötélpolygonnal, b) planiméterrel 
s pedig a Vojacek-féle s a Herrmann-Lewiczky-féle eljárás sze
rint. A szelvény tehetlenségi nyomatékának meghatározása 
a) kötélpolygonnal (Mohr eljárás), b) planiméterrel s pedig a 
Vojaéek s a Herrmann-Lewiczky-féle eljárás szerint. -- Néhány 
födélszék s rácstartó erőterve. A födélszék terhelése. A német, 
a belga s az angol födélszéknek, az egyszerű függő s feszítő

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



43

műnek, az egyközű övű rácstartónak s nem egyközű övű tar
tónak erőterve (Cremona szerint). — Az egyenes tartó hajlítása 
középvonalára merőleges terhek által: mindkét végén alátámasz
tott, továbbá egyik végén befogott másik végén alátámasztott, 
valamint mindkét végén befogott tartó nyomatékterülete, ha a 
tartóra a) concentrált, b) egyenletesen elosztott, c) concentrált 
valamint egyenletesen elosztott terhek hatnak.

26. Ásványtan.

Kőszegki Winkler Benő, r. t. I. félévben hetenként 5 óra 
előadás, 2 óra gyakorlat.

Az általános részben tárgyaltatnak az ásványoknak alaki, 
fizikai és chémiai tulajdonságai különös tekintettel a kristallo- 
grafiai és optikai viszonyokra. Az alkalmazott részben a leg
fontosabb ásványok Dana chémiai rendszere alapján lesznek 
megismertetve különös figyelemmel a hazai ásvány előfordulásra.

27. Ásványtan és geológiai, encyclopädia.

Kőszeghi Winkler Benő, r. t. I. félévben hetenként 3 óra 
előadás.

Az ásványtan és geológia alap elvei kivonatosan tárgyal
tainak. Az ásványok közül a legfontosabb érczek és a kőzet 
alkotó ásványok lesznek ismertetve, a geológiából a kőzetek 
lesznek ismertetve, különös tekintettel azoknak elváltozására.

28. Általános geológia.

Kőszegki Winkler Benő, r. t. II. félévben hetenként 5 óra 
előadás.

A fizikai geológia rövid ismertetése után, részletesen tár- 
gyaltatik a Petrografia (kőzettan) különös tekintettel a kőzetek 
településére, eredetére és elváltozási viszonyaira; a dinamikai 
geológiában a vulkanismusnak hatásai, továbbá a víznek ché
miai és mechanikai tevékenysége, végre a históriai geológiában 
az egyes systemák lesznek ismertetve különös tekintettel a ha
zai viszonyokra.

Hetenként 4 órában kőzettani meghatározások (makros- 
kopos és mikroskopos módon) vitetnek keresztül, azonkívül ki
sebb geológiai kirándulások tartatnak a környéken.
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29. Paläontológia.

Kőszeghi Winkler Benő, r. t. 11. félévben hetenként 4 óra 
előadás.

A Paläontolpgia fejlődése, fontossága és czéljának ismer
tetése után az általános részben még a szerves maradványok 
elterjedése a kőzetekben és azoknak megtartási állapota lesz 
tárgyalva; a speciális részben a legfontosabb állati és növényi 
osztályoknak rendeknek és családoknak jellegzése tárgyaltatik 
különös tekintettel a vezérlő kövületekre.

30. Bányamíveléstan.

Gretzinacher Gyula, r. t. I. félév 5 óra, II. félév 5 óra 
előadás, S óra gyakorlat.

A telepek keletkezése. Az erezek előjövetele a telepek 
töltelékében. A telep töltelék szövete. A telepek egymásközti 
térbeli viszonyai. Találkozások, áthatások, vetődések. A szint 
különbség befolyása a telepek ércztartalmára. A hasadékok szé
lességének befolyása a telepek fémtartalmára; a mellékkőzet 
befolyása. A telepek kora és előjövetele.

A kutatás és a föld fúr ás. Kutatás át nem kutatott 
vidéken. Kutatás olyan vidéken, a hol valaha bányamívelés volt 
és olyan vidéken a hol-a bányamívelés most is fennáll. Támasz
pontok érczes beltelepek és kőszén telepek kikutatásánál. Bá
nyászati vizsgálati műtétek. Azon körülményeknek megismer
tetése, melyektől a telepeknek vizsgálatra való érdemessége és 
műrevalósága függővé tétetik. A földfuráshoz szükséges eszkö
zökről. Rudazattal való fúrás, lüktetve, forgatva. Kötélfurás; 
Iszapoló fúrás. Gyémántfurás. Az artézi kutakról.

A bányászati munkálatok és műszerek: Kézi 
munka: takarítás, csákánymunka, vésőmunka, tulajdonképeni 
kőzet lejtés, fúrás és repesztés; tüzelés, áztatás, lúgzás. Bepesztő- 
szerek. A fúrólyukak megtöltése és elsütése. Az elrobbantott 
fúrólyukak hatása. A szakmány meghatározása. Szakmány mó
dok. Bányászati anyag kezelés. A vájó személyzet szám és idő
szerinti szétosztása. Gépekkel való fúrás, réselés és rovátkolás, 
fejtés (robbanó anyagok kizárása mellett).

Valamely bányaüzem fenntartásának főkellékeiről. A kü
lönféle tárók telepítéséről és azoknak méreteiről. A tárók ki-
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vájásának gyorsításáról. Az aknák szintes szelvénye és ezen 
szelvények méretei. Akna pontok kitűzése. Az aknák távolsága 
egymástól. Akna mélyítési módok. Az akna mélyítés gyorsítása. 
A munkások biztosítása akna mélyesztés alkalmával. Beltele- 
pek feltárása aknákból. Régi bányászat megnyitása. A beltcle- 
pek lefejtésénél szemelőtt tartandó alap elvek. Fejtési mód ok.

Biztonosító művek. Az ácsolat alap elvei. A karómunka: 
laza. lágy és futókőzetben. A palló. Táróvizek elvezetése. Az 
ácsolat. kicserélése. Töltő helyek kirepesztése és ácsol tatása. 
Akna ácsolat. Csapópad. Aknavizek elvezetése. Horpák újra 
nyitása. Akna ácsolat kicserélése. Bányászati falazat. Akna fa
lazat: laza. lágy és futó kőzetben. Vaskötések. Bányászati gátak 
és gátajtók.

Nyilam szállítás: hordás, csúsztatás, hengerítő szál
lítás, vizen való szállítás. A szállító pályáknál érvényesítendő 
alap elvek.

A csiliér szakmány.
Szállítás lefelé a nehézség erő behatása folytán.
Szállítás lejtős síkon gépek segélyével felfelé.
Akna szálli tás : vitla szállítás, járgány szállítás.
Közönséges beszálló készülékek: létrák, lép

csők, csuszkák. Beszálló gépek. Kötélen való beszállás.
Lég vezetés. A levegő minemüségéről: Szénsav, sújtó 

gáz. kénköneny, szénéleg gáz, kénessav, higany és arzén párák, 
ammóniák. Természetes légvállozás. Mesterséges léghuzam. Ven
tilátorok. Indikátorok. Anemométerek. A bányák kivilágítása. 
Készülékek, melyek segélyével a bánya olyan részei bejárha
tóvá tétetnek, melyek mérges gázokkal telvék. Bánya égések.

31. Az érez- és szénéi ő készítéstan.
Grelzmacher Gyula, r. t. I. félév 5 óra, II. félév 5 óra 

előadás, 8 óra gyakorlat.
Száraz utoni előkészítés: szinités, válogatás. .
Nedves utoni előkészítés: az aprítás elmélete, az 

aprítás alap elvei, az aprításra szükséges készülékek {kézi ka
lapács, pofazúzó, zúzókerék, kőmalom, zúzómű, parittya italom, 
zúzóhenger, kúpmalom, Carr-féle Desintegrator, Schranz-féle 
malom, Huntington-féle malom). . ~

A tömén yítés. A töményítés elmélete.
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Töményítés szem nagyság szerinti előleges osztályozás és 
utólagos együtt ülepedés szerinti elkülönítés által. Töményítés 
előleges együtt ülepedés szerinti osztályozás és utólagos szem
nagyság szerinti elkülönítés által.

A foncsor arany és a porarany nyerése. A Munktell-féle 
lúgzási eljárás. Egyenlő súlyú erezek elegyéből álló készletek 
feldolgozása. Az apró szén mosása.

32. A bányám ívelés és érczelőkészítés 
ency clopadiáj a.

Cséti Ottó, r. t. I. félév hetenként 4 óra előadás.
Telepek ismertetése: érezér, fekvet, tömzs és sza

bálytalan lerakodások, ezek képződése ismertető jelük és zava- 
rodásuk.

A kutatás bányászatilag ismert, ismeretlen és 
felhagyott területen kutató míveletek és a földfurás rövid leírása.

A kőzeten foganatosítandó munkák és az ily czél- 
ból használt szerszámok, a takarítás, csákánymunka, ékelés, le- 
feszítés, fúrás robbantás, tüzelőmunka, vizzel eszközölt lefejtés.

Földalatti térségeink czélja és neme. Aknák és 
tárók telepítése, napszini és földalatti felszerelésük, rakodók, víz
gyűjtők stb.

Telepek feltárása és a lefejtés előkészítése. Főténye
zők, melyek a lefejtés módjait meghatározzák. A szabályos le
fejtés öt jellemző főeljárása ezeknek alkalmazása szén, só és 
érez lerakodásokra.

Bányatérségek biztosítása, fával, falazott vagy 
vas béleléssel.

A napszini és földalatti és géperővel, szállító utak, szál
lító edények ezen módok és megoldások előnyei vagy há
trányai.

Abányajárást czélozó berendezések, Bá
nyatérségek szellőzése. A szükséges légmennyiség, esz
közök és szabályok a levegő vezetésére óvóintézkedések; mér
ges- vagy robbanógázok ellen. A levegő természetes felújítása, 
légpestek, ventilátorok és nagy feszültségű lég- vagy vízsugár
nak alkalmazása.

Bányaégések, tűzesetek vagy gázrobbaná-

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



47

Sok. Ezek megakadályozása, elfojtása, valamint az ide tartozó 
eszközök.

Bányavizek lecsapolása, vízbetörések elleni vé
dekezések és a czélszerű vízgazdaság elvei.

Az éreznek és a kőszén fajtáknak előkészí
tése: Alapelvek, mosás, aprítás, osztályozás, töményítés és az 
e munkákra használt készülékek, berendezések, szénre valamint 
érczekre külön-külön ismertetve.

33. Bányatelepek tervezése.

Cséti Oltó, r. t. TI. félév hetenként 4 óra előadás vagy
rajz.

Akna esetleg táró pontoknak czélszerű megválasztása: sík, 
dombos és hegyes vidéken, tekintettel a napszini elszállításra, 
bányáink szellőzésére és ezeknek víz lecsapolására.

A táró előtti rakodó híd, osztályozó rosták, a pálya udvar, 
készlet raktárak, előkészítő műhelyek, pörkölő kemenezék, kok
szoló kemenezék, kezelő épületek és munkás lakházak elhelye
zése vagy tervezése, tekintettel a termény napszini elszállítá
sára minden czélszerűnek bizonyult módon.

Aknával nyitott bányák tervezése. Akna há
zak, szállító tornyok, készlet raktárak, kazánházak, kürtők, gép
házak, szállító gépek, vizemelő gépek, üzemi épületek, osztályozó 
rosták, rakodó hidak, víztartó, vízderítők, pályaudvarok leg- 
czélszerűbb alakja, méretei, kölcsönös elhelyezése, tekintettel a 
termények elszállítására minden használt módon.

Eme elvek és szabályok szerint, tervezések nehány fő
esetre adott programm szerint.

34. Bánya- és vízj og.

Paue/r János, akad. titkár és rendkívüli tanár. I. félév 
Hetenként 5 óra.

Bányajog. A bányajog fogalma. A bányajog története. 
Az általános bányatörvény és az országbírói értekezlet bánya
jogi határozatainak magyarázata. Bányaügyekben hozott elvi 
határozatok. A bányatörvényre vonatkozó miniszteri rendeletek: 
A magyar korona országain kívül lakó egyének kutatási kér
vényeinek mikénti felszereléséről (f. i. ésk. m. 1883. évi 10,206. 
sz. r.) A kutatási jogok szerzéséről és átruházásáról szóló
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1885. évi XIV. t.-cz. végrehajtásáról (f. i. és k. in. 1885. évi 
32,529. sz. r.) A kőszénkutatási, kőszénbánya nyitási és kőszén- 
kiaknázási jog bekebelezése és előjegyzése tárgyában a m. kir. 
igazságügy minisztérium által kiadott 1888. évi 2.819. sz. r. 
A kisajátításról szóló 1881. évi XLÍ. t.-cz.

Víz jog. Az 1885. évi XXIII. t.-cz. és a reá vonatkozó 
rendeletek ismertetése.

35. Általános vegytan.

Schelle Róbert, r. t. I. félévben. Hetenként 6 óra. II. fél
évben. Hetenként 4 óra előadás.

A chémia történetének rövid vázlata, az anyag és erélv 
fennmaradásának elve, chémiai és phisikai változások, keverék 
és vegyület, a vegyületek képződésére és széntbontására beható 
tényezők, a bontás és vegyülés különböző nemei, egyszerű és 
összetett testek, analysis és synthesis, halmaz állapot, faj súly 
és sűrűség és azoknak meghatározása, pyknometer, areométer 
alkoholometer. A gázok és gőzök sűrűsége és annak meg
határozása, a Mariotte és Gay-Lussac-féle törvény. Vegysúly- 
tani törvények (stöchiometria) a gyökfogalma, atom elmélet, 
atom és vegysúly. A Vogadro és Dalton-féle törvény. A vegy
értékről. Savak, bázisok és sók s azoknak különböző nemei. A 
vegyületek külső alakja. Vegytani műveletek. Az elemek termé
szetes rendszere.

Az oxygenium előfordulása, előállítása, phisikai és chémiai 
tulajdonságai. Az égés különböző nemei, az égés feltételei, égési 
meleg, caioria, lassú égés, korhadás, lélegzés, oxydatio, oxydok. 
Az ózonról. A hydrogenium előfordulása, előállítása, phisikai és 
chémiai tulajdonságairól, reductio, durranógáz. A vízről destillált 
eső-, forrás-, folyó-, tengervíz, lágy- és keményvíz, ásványvizek. 
Hydrogenperoxid. A nitrogeniumról, a levegőről és annak analy- 
sise, eudiometer, gázbüretta és a Brunner-féle készülékkel. A 
nitrogén vegyületei oxygeniummal, salétromsav, nitroceliulose, 
nitroglycerin, nitrogén oxydul, nitrogenoxyd, nitrogentryoxid, 
tetrooxvd és azoknak vegyületei. Ammónia.

A halóid csoportról általában. A chlórról, előállitása 
kicsinyben és nagyban, Deacon és VVeldon szerint. A sósav és 
királyvízről. A chlor vegyületei oxygeniummal aichloros és 
chlorsav stb. A chlor nitrogén. A bronzról és vegyületérrői. A
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jódról és vegyületeiről. A íluorrólé s vegyületeiről, üvegégetés, a 
fluor hydrogennel való feltárásról. A kén csoportról általában. 
A kénről, a kén és oxygeniumból álló vegyiiletekről, kéndioxyd, 
kéntrioxyd, kénes és kénsavról. Füstölgő és angolkénsav. Thio- 
kénsav, polytionsavak. Hydrothion, hydrothion gáz, víz és am
in oniu ni kéneg készítéséről analytikai czélokra, kénchlorid. A 
seien és tellurról. A nitrogén csoportról általában. A phosphorról 
a phosphor vegyületei oxygéniummal, alphosphoros és phos- 
phorsav, phospliin, phosphorchlorid. Az arsen és vegyületei. Az 
antimon és vegyületei. A bór és vegyületei és borax. A carbo
nium, gyémánt, graphit, amorphszén, faszén, csontszén, koksz
korom. A száraz lepárlás. A szénmonoxyd és széndioxyd. A 
mocsárlég, bányalég, diffusio. A szénkéneg és szénoxisulfidról. 
A világító gázról, a gyertyaláng és a.különféle gázlángról. A 
szén és chlorvegyületekről. A siiicium és vegyületei, a kovasav- 
ról, a silicatok feltárása, a vízüvegről.

A fémek vegytana. A fémek phisikai tulajdonságai, 
fény, szín, jegöczödés, nyujthatóság. szilárdság, fajsúly. A fémek 
chémiai tulajdonságai, ötvözetek, foncsor. Az oxygen, chlor, 
phosphor, kén és carbonium behatása a fémekre, a fémek elő
fordulása. A fémek felosztása. Az alkali fémekről egyáltalában. 
A káliumról és vegyületeiről oxygenium kén- és a haloidokkal. 
A kaliumoxigensói, a puskapor, a kalium reaktioi. A nátriumról 
és vegyületeiről. Rubidium, Cäsium, Lithium, Ammonium és 
vegyei. Az alkalikus földfémekről általában, a baryumról és 
vegyületeiről, a strontiumról és vegyületeiről, a calciumról és 
vegyületeiről. A légvakolat, a hydraulikus mészfajták. A mag- 
nesiumról, vegyületeiről és reaktioiról. A spectral analysisről. 
Az alumíniumról, vegyületeiről és reaktioiról. Az agyagáruról, 
porczellán, kőedény és tűzálló tégelyek. Ultramarin. Az 
üvegről és üveggyártásról. A ritka földfémekről, Beryllium, 
Zirkonium, Erbium, Thorium stb. A vasról és a különböző 
vasfajtákról, chémiai tekintetben a vas vegyületeiről és reak
tioiról, úgyszintén a mangánról, a chromról, a cobaltról, a 
nikkel, az uranwolfram, a molybdenről, a horganyról, a cad- 
mium és Irídiumról, az ólomról, a bismuthról és thelliumról, 
az antiinonról, a rézről, az ón. a higany, az ezüst, az arany és 
ezeknek vegyületeiről és reactióiról, galvanoplastika, ezüstözés, 
aranyozás, a platinról, vegyületeiről és reactióiról.

■í

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



50

Szerves vegytan. A szerves vegytan fogalma, tapasz
talati rationalis és struetur képletek, isomeria, lomolog sorok. 
A cyanról és vegyületeiről. A paraffin sorozat, a petróleumról. 
Az alkyl sorozat, az alkoholok fogalma, a methyl vegyületek. 
faszesz, Chloroform, durranósav, hangyasav. Az aethyl vegyü
letek, borszesz. Az erjedési iparról, bor, sör és pálinkagyártás. 
Aether. Az eczetsav és sói. A szilárd zsírsavak és szappanfőzés. 
Az olefin sorozat, aethylen, oxalsav, borkősav. A glycerin man- 
nit és nitrovegyei. Acetylen. A szénhydratok, ezukor, cellulose, 
keményítő. Az aromatikus, vegyületekről, benzol, karbolsav, 
anilin. Gyanták, alkaloidák.

36. Qualitativ elemző vegytan.

Schelle Róbert, r. t. I. félév. Hetenként 2 óra előadás és 
8 óra gyakorlat.

Az elemző vegytan fogalma, a vegyszerek, hydrothion ké
szülék, hydrothion gáz és víz készítése, ammonium kéneg készí
tése. Az anyag előkészítése és feloldása. Lepárlás, szűrés és 
mosás. A fémek felosztása csoportokra, csoportreagensek. A 
fémek reactioinak rendszeres tárgyalása és bemutatása. Az egyes 
csoportok elkülönítése s az egyes csoportbeli fémek egymás 
melletti kimutatása. Egyszerű és összetett analysis. A fontosabb 
savak kimutatása. Vízben és savakban oldhatatlan egyszerű és 
összetett vegyületek elemzése. A silicatok feltárása tűzi és ned
ves utón. Az analysálandó anyagok előleges vizsgálata, lombik
ban, forrasztó cső előtt, szénen és platin sodronyon magában 
és borax vagy phosphorsóval, elővizsgálat platin lemezen salét
rom és szódával. Lángreaktiók.

37. Quantitativ elemző vegytan.

Schelle Róbert, r. t. II. félév. Hetenként 2 óra előadás, 8 
óra gyakorlat.

Aprítás, szárítás mérlegelés, oldás, lepárlás vízfürdőn, 
quantitativ szűrés és mosás. A csapadékok szárítása, izzítása 
és mérlegelése. Az elemzési adatok összeállítása, számítása.

1. Szűrőpapír hamujának meghatározása. 2. Keserű só tel
jes elemzése. 3. Ezüst és rézből álló ötvözet teljes elemzése. 
4. Nickel és rézből álló ötvözet teljes elemzése. 5. Mészpát 
calcium tartalmának meghatározása. 6. Vasgálicz vas és kén-

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



51

savtartalmának meghatározása. 7. Vaspát vastartalmának meg
határozása. 8. Rézgálicz réztartalmának meghatározása. Térfogat 
szerinti vagy titrálási elemzés alkali és acidimetria; titrálás 
chameleonnal. 9. Sósav. 10. Kénsav. 11. Salétromsav. 12. Am
mónia. 13. Szóda. 14. Hamuzsír. 15. Mészpát. 16. Rézgálicz 
titrálása. 17. A chameleon titerjének meghatározása fém vassal 
és Mohr-féle sóval. 18. Vasmeghatározás titrálás útján vasgá- 
liczban. 19. Ugyanaz vaspátban. Electrolysis. 20. Rézmeghatá
rozás elektromos úton platin csészében és platin conuson. 21. 
Pyritnek teljes elemzése. 22. Salak feltárás és a kovasav meg
határozása.

38. C h é m i a i t e c h n o 1 o g i a.
Schelle Róbert, r. t. II. félév. Hetenként 2 óra előadás.
A víz chémiai technológiája, ivóvíz és használati víz, a

víz keménységének meghatározása, a kazánkőképződés meg- 
gátlása, chémiai és mechanikai úton. A jégtartók és jéggépek. 
A kén chémiai technológiája, előfordulása, előállítása, finomítása. 
Szénkéneg gyártás. Kénessav gyártás, alkénes-savassók gyártása. 
Kénsav gyártás. Füstölgő vagy nordhausi kénsav. Kénsav 
anhydrid gyártás. Angol kénsavgyártás. A kéndioxyd előállítá
sára szolgáló készülékek. A pörkölési gázok kéndioxyd tartal
mának meghatározása. Az ólomkamrák és azokban végbemenő 
vegyfolyamatok. A kamrák térfogata, szerkezete, a salétromsav 
elosztása a kamrákban, a Gay Lussac és Glowes torony. A 
kamrasav tisztítása. A kénsav concentratioja, a kénsav alkal
mazása. A salétromsav gyártása. A szódagyártás. Természetes 
szóda, szóda tengeri növények hamujából. Leblanc-féle szóda- 
gvártás, sulfat előállítás a sósav condensatiója, a sulfat átvál
toztatása carbonáttá, a nyersszóda tisztítása. Hargreaver eljá
rása a sulfát előállítására. A szóda maradványok feldolgozása, 
a kén regenerálása, a kén tartalmú lúg előállítása, a lúgbontása, 
s a kén előállítása. Solvay vagy ammóniák szódagyártás. Sósav 
és chlor. Chlorelőállítás sósavból és barnakőből; konyhasó bar
nakő és kénsavból; sósav barnakő és kénsavból. A Deecou-féle 
chlórgyártás. A manganlúgok regenerálása. Chlórgyártás Weldon 
szerint. Chlórmészgyártás.

39. Vaskohászat I. rész. Öntészet.
Sóllz Vilmos, rendes tanár. I. félév hetenként 9 óra

előadás. á*
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A vasgyártás fontossága és története. Vaskohászati szak- 
irodalom. A különböző vasfajták megismertetése. A vaskövek 
és ezek osztályozása. A vasnak reductiója vegyületeibőh A vas
nak más elemekkel való vegyei.

A feltétlen vegyek. A vasnak vegyülete szénnek 
siliciujnmal és nitrogénnél.

A vasnak esetleges vegyei. A vasnak vegyei kén
nel, phospliorral, arsennel, antimonnal, bismuth-tal, rézzel, 
czinkkel, ólommal, ónnal, calciummal és magnesiummal.

A vasnakfeltételesésjavitóvegyei. A vasnak 
vegyei mangánnal, nikollal, alumíniummal, titánnál, chrommal, 
és wolframmal.

A salak osztályozása. A silicatok. Az aluminatok. 
A vas oxydatok. A salakképletek meghatározása. A salak mi
nőségének feltételei. Az egyszerű, kettős és többes silicatok ol- 
vadékonysága. A hozagolás és annak czélja. A silicatok képzési 
és olvasztási hőmérséke. A salak kovasavtartalmának ismertető 
jelei. A nagyolvasztói salaknak összetétele és képletei.

A nyersvas gyártás. A nagyolvasztók. Ezek osztá
lyozása belső és külső alakjuk szerint. Az olvasztók vízszintes 
és függőleges metszetei, gyártási mennyiségük és méreteik. Ál
talános szerkezeti szabályok zárt és nyitott mellű olvasztóknál. 
A nagyolvasztók torkainak felszerelése. A gázok elvezetésére 
szolgáló készülékek, nyitott és zárt torkú kemenczéknél. A gázok 
tisztítása. A torokgázok vegyalkata és értékesítése. A gázok el
égetésére szolgáló készülékek leírása és szerkezete.

A fúvó lég hevítése. Ennek története. A jelenben 
használatban levő vas-csövü készülékek leírása, méreteinek 
meghatározása és szerkezete. A regenerativ elven alapuló tűz
álló téglából rakott készülékeknek leírása és szerkezete. A he
vített levegőnek tovább vezetése.

A fúvók a-á 11 v á n y o k berendezése és szerkezete.
Az olvasztás alá kerülő anyagok előkészí

tése. Az apritás és mosás, az összekötés vagy tömörítés, a 
pörkölés. A pörkölés czélja. A máglyákban, páholyokban és 
kemenczében való pörkölés.

A kemenczék osztályozása, az alkalmazott tüzelő anyag 
minősége szerint és azoknak szerkezete. A pörkölés terményei. 
A vaskövek mállatása s lúgzása. A tüzelő anyagok előkészítése.
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Az olvasztási üzemnek megállapítása. A salak 
arányának kiszámítása.

A nagyolvasztók anyagokkal való ellátása 
A vaskövek közösitése és elegyítése. Az adagoló csillék leírása 
és szerkezete.

A vasolvasztás elmélete. Égésfolyamat. A szói
mén nviség kiszámítása. A szélnyomás. A nagyolvasztók külön
böző öveiben levő gázok analysise, ezek alapján az olvasztói 
üzem lefolyásának megismertetése. Az analysisnél használandó 
készülékek. A szilárd anyagoknak levonulása a medencze felé és 
azok átváltoztatása. Végkövetkeztetések. A légbevités befolyása 
az olvasztói üzemre. A légnyomás és légmennyiség befolyása az 
olvasztói üzemre. A jó járás és a nyers járás. Az olvasztóban 
uralkodó hőmérséknek meghatározása és ebből való következ
tetések az olvasztók üzemmenetére. Az olvasztandó anyagok 
és végtermények megvizsgálása. Az olvasztó hőmérlege. A nagy- 
olvasztó megindítása faszén és koksz használatánál. Az adagok 
nagyságának meghatározása.

A rendes olvasztói üzem. Vas és salak lecsapolás. 
A salak elszállítása és értékesítése. Az olvasztók tisztítása. A 
fúvó kasok kicserélése. A torokgombák leszedése. Az olvasztók 
ideiglenes és végleges beszüntetése. Az olvasztási üzem járata, 
háborok elleni óvószerek.

Különböző fajt áj u nyersvas gyártása. A szürke 
nyersvas. a tükör nyersvas, a közönséges fehér vagy sugaras 
vas, a ferromangan gyártása. A friss salak felhasználása 
nyersvas gyártási czélokra.

Öntészet. Bevezető rész. Az öntészethez alkalmas nyers
vasnak physikai tulajdonságai és osztályozása.

A másodolvasztásnál használt készülékek. 
A kupoló kemenczék leírása és szerkesztése, megindítása, 
vezetése, beszüntetése és üzemjárata. Fúvó szél mennyisége, 
szélnyomás, fúvógépek kiválasztása és azok hajtóereje.

A lángke mén ez ék leírása és szerkesztési szabályai. 
Az üzem vezetése.

Tégelyekben való olvasztás. A tégelyek készítése. 
Az olvasztásnál használt pestek leírása és szerkesztési szabályai.

Mintázás. A modellekről és a chablonokról. A modell
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készítésnél alkalmazott anyagok. A fogyás. Modellházak telepí
tése. Az öntvény súlyának meghatározása a modell súlyából.

Mintázásra használt anyagok. Mintaföveny: Hasz
nálhatóságának feltételei. Mintaföveny előkészítése. — Tömedék: 
A tömedék használhatóságának feltételei; előállitása úgy nyers
vas, valamint aczélöntészeti czélokra. Porzó vagy osztó föveny. 
Szénpornak, grafitnak és fekecsnek használata a bemintázásnál. 
— Agyag: ennek előkészítési módja öntészeti czélokra. A vas
minták (csészék) kemény felületű öntvények készítésénél.

Mintázásra szolgáló eszközök. A mintaszekré
nyek. A mintázásnál használt segédszerszámok. Az öntőgém 
leírása és szerkezete. Az öntővermek. A száritó kamrák. Az 
öntő üstök.

A mintázás különböző módszerei. Mintázás 
nyers fövenyben: A talaj-, a fedett talaj-, a szekrény- és a 
tömedékmintázás: A béldarabok alkalmazása. A bélszekrények. 
A chablon-mintázás. Csövek függőleges mintázása. — Agyag
mintázás. — Csészeöntés vagy kéregöntés: Keményfelületü 
czikkek előállításánál. Az öntvények kikészítése. Öntvények 
bevonása anyagokkal, zománczozás. A lágyított öntvények 
készítése. Az öntőművek telepítése.

41. Vaskohászattan II. Rész.

Sóltz Vilmos, rendes tanár. II. félév. Hetenként 5 óra 
előadás.

A kovácsvas- és aczélgyártás. Bevezetés. A ko
vácsvas és aczél osztályozása és annak ismertető jelei. A 
vaspróbák. A kovácsvas és aczél szilárdsága, nyúlékony- 
sága. A kovácsvas magatartása a melegben. A forraszt- 
hatóság. Rozsdásodás. A savak befolyása.

Kovácsvas gyártás közvetlenül érczekből, vagyis 
a bu ez am üv eletek. A régi buczamüveletek tűzhelyekben 
és aknás pestekben. Az ujabbkori buczamüveletek.

Kovácsvasgyártás nyersvasból. A nyersvasnak 
magatartása, ha ez nagy hőben levegővel hozatik érintkezésbe. 
A megömlesztett állapotú nyersvasnak magatartása, ha ebben 
csak széneny és silicium van. Az izzó, de nem folyékony álla
potú nyersvas magatartása. A nyersvas magatartása, ha ez izzó 
állapotban szabad vasoxydokkal és vas-silicatokkal érintkezik.
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A mangan, phosphor és kén magatartása a folyékony nyers
vasban ugyanilyen körülmények mellett. A nyersvas tisztítása 
és finomítása. A frissítési műveletek friss tüzekben. A három 
ömlesztésü, két ömlesztésü és egy ömlesztésü műveletek és az 
azokban előforduló eltérések.

Lángfrissités vagy kavaró frissítés. A közvet
lenül fűtő és a regenerativ fűtéssel ellátott kavaró kemenczék 
leírása és szerkezete. A recouperatorral ellátott kemenczék. 
A kavaró műveleteknél alkalmazott anyagok. A száraz kavarás. 
A salak kavarás. — Mechanikai kavarás: Lemut és Dümery- 
féle kavaró készülék. A Donls és a Perrot-féle forgató kavarók 
elmélete és üzemleirása.

Aczél gyártás. Az aczél osztályozása, a különféle gyár
tásmódok, az alkalmaztatás és az anyagban levő fő, mellék és 
idegen alkotórészek szerint.

Az aczél tulajdonságai. Az aczél magatartása a melegben. 
Az aczél edzése és megeresztése. A futtatási színek felhasználása 
a megeresztésnél. Az aczél magatartása a vízben. Az aczél 
megvizsgálása. A próbaedzés. A frisstűz aczélgyártás. Az aczél- 
kavarás.

Bessemerezés és szélfrissités. A svéd és az 
angol frissítő készülék berendezése, szerkesztési szabályok. 
A buktató gépnek kiszámítása. Az öntő üst vagy gém és 
a forgó gémek szerkezete. A kormánypad feladata, az alkal
mazott tolókák és szelepek szerkezete. Az akkumulátorok 
leírása és szerkezete. A tápszivattyúk. Az öntőminták. A 
szükségelt fúvólég meghatározása. A Bessemer frissítési mű
folyamat. Az angol, német és svéd frissítési módozat. A Besse
merezés hőmérlege. A Bessemer-vas osztályozása.

A T h o m a s-G ilchrist-féle eljárás. A művelet. Az 
alos bélésnek és a mészhozagnak befolyása. A Thomaszirozás 
elmélete. A converter kibélelésének különböző módozatai. A 
Darby-féle visszaszénenyülés.

A kis bessemerezés. A Vesta-féle művelet. A Chapp 
és Griffit s az Allender és Griffit-féle eljárás. A Walrand-féle 
converter. A Walrand és Legeniesel-féle eljárás a kis besse- 
merezésnél. — A luxemburgi eljárás.

A M a r t i n-S iemens-féle aczélgyártás. A savanyu 
és alos bélésű Martin-kemenczének leírása és szerkesztése. A
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fenéktalp készitésmódozatai. A nyers anyagok. A művelet sa
vanyú és alos bélésű kemenczéknél. Elmélet. — A czement- 
aczélgyártás. A kemenezék szerkezete és a műfolyamat leirása. 
Az aczél finomítása kévelés és másodolvasztás utján. Kévelés.

Tégelyaczélgyártás. A tégelyek készítése és szárí
tása. Az előmelegítő kemenezék leirása és szerkezete. A tégely- 
aczél kemenezék. A közönséges léghuzam-pest. A regenerativ 
fűtésű pestek leirása és szerkezete. A művelet.

A kovácsvas és aczél végleges kikészítése. 
A forrasztó pest leirása s szerkezete közönséges és regenerativ 
fűtés mellett. A Böetius-féle és a Bichereux-féle kemenezék 
ismertetése. A rhoniczi kerületben használt fával fűtő egyete
mes pestek leirása. — A forrasztási művelet. A csomagolás. 
A tömörítés és hengerlés. — A hengerművek ismertetése és 
osztályozása. A henger átmérőinek és a többi méreteknek meg
határozása. A hengerek működése.

A hengerek üregessége. Nyers sínek gyártásánál, 
készterményeknél, úgymint kereskedelmi vas és alakvas gyár
tásnál, különös tekintettel a kovácsvas és az aczél magatartá
sára nézve hengerlés közben. — Az aczéltuskók izzitására 
használt kemenezék és a hőkiegyenlitő gödröknek leirása és 
szerkezete.

L e m e z g y á r t ás. Az itt használt hengerlők leírása. A 
lemezizzitó kemenezék szerkezete. Az ollók. A lemezfajták u. m. 
lakatos- kazán- s vértlemezek készítése. A vértlemezek edzése.

Sodronygyártás. A hengerművek szerkezete és mé
retei. A hengerek üregezése. A művelet. A húzott sodrony 
gyártása.

Csőgyártás. A vont csövek és a hengerelt csöveknél 
alkalmazott kemenezék és gépek leirása és szerkesztése. A ké
szítési módoknak ismertetése. A talpkoszoruk gyártása vasúti 
czélokra.

42. Vaskohótelepek tervezése I. Rész.

Sóltz Vilmos, rendes tanár. I. félév. Hetenként 2 óra elő
adás, 8 óra rajz.

Általános bevezető rész. A telepek keletkezésének törté
nete azon tényezők elsorolásával, melyek a telepitéshelyek 
megválasztásánál döntő befolyással birtak. A kohók telepítése
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a jelenkorban. Felsorolása mindazon tényezőknek és elveknek, 
melyek egy kohónak telepitésétét lehetővé s kívánatossá teszik. 
A telepítésre kiválasztott terület felvétele, talajának megvizs
gálása és a tervek elkészítése. Az építéshez szolgáló anyagok 
beszerzése. A tűzálló anyagok megismertetése. Próbák. Termé
szetes tűzálló kövek. Mesterségesen készült tűzálló kövek. A 
tűzálló anyag előkészítése. Az aprításra és keverésre szolgáló 
készülékek. Az agyagvágók. A tűzálló téglák idomitása, szárí
tása és égetése. Az égető kemenezék és a téglagyárak beren
dezése.

A vasgyártásnál leginkább használt gőzkazánok 
megválasztása, méreteinek kiszámítása és ezeknek, valamint az 
egész kazántelepnek berendezése.

Gyakorlati rész. Nyersvas gyártás. Vasolvasztó mü
vek telepítése és berendezése. A vaskő elhelyezése az olvasz
tásnál. A vaskövek előkészítésére szolgáló készülékek. A pörkölő 
kemenezék elhelyezése. Az elegy-, szén- és kokszraktárak el
helyezése és telepítése.

A vasolvasztók szerkezete és ezeknek felépítése egé
szen részletesen tárgyalva. Az öntőházak berendezése és ter
vezése. Az adagolandó anyagoknak szállítása az olvasztó tor
kához. A torohhidak és az anyagemelő készülékek szerkezete. 
A fúvógépek megválasztása és a gépházak szerkezete. A fúvó
gépek alapzata. A szélszabályozó készülékek berendezése. A 
kohók vizzel való ellátása.

43. Vaskohótelepek tervezése II. Rész.

Sóltz Vilmos, rendes tanár. II. félév. Hetenként 1 óra 
előadás, 2 óra rajz.

Finomító müvek. Friss tűzmüvelet verőkkel. Irány
adó elvek ilynemű telepítéseknél. A verők és az ezeknél alkal
mazott vízi kerekek szerkezete. A friss tüzek berendezése.

Hengerművekkel ellátott kavaró és for
rasztó müvek, a) Vizzel hajtott, b) gőzerőre berendezett, 
még pedig közvetlen és regenerativ fűtésre berendezett íinomitó 
müvek telepítése. Az ezen telepítéseknél betartandó általános 
szabályok. Gőzkazánnal ellátott kavaró és forrasztó kemenezék 
tervezése. Az épületek helyes telepítése. Példák. Az ilynemű 
finomító müvek gépezetei. A tömörítő készülékek. A hengerlők
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telepítése és az egyes főrészek szerkesztése. A Bessemer-müvek 
telepítése. Régibb és ujabbkori berendezések. A Thomas-müvek 
telepítése. A hőkíegyenlitő gödrök helyes elhelyezése. Ezeknek 
használatánál a hengerművek helyes telepítése.

A Martin-müvek telepítése. Általános szabályok 
és példák.

Megjegyzés. A gyakorlati órákban a hallgatók a tanár 
által adott feltételek szerint úgy egyes készülékeket, valamint 
egész telepeket szerkesztenek.

44. V a s k é m 1 é s z e 11 a n.

Sóltz Vilmos, rendes tanár. II. félév. Hetenként 2 óra elő
adás, 12 óra gyakorlat.

A vaskémlészet feladata. A vasérezek megvizsgálása.
A száraz utoni próba. A próbavétel. Az érczpróbá- 

nak előkészítése. A bemérlegelés. A próbatégelytől megkivántató 
tulajdonságok. A tégelyek készítése. A próbakemenczék. A pró
báknál használt pótlóanyagok. — Az angol, a franczia és a 
német próba. A száraz próbák keresztül vitele.

A nedves utoni próba. A próbavétel. Az érczpróbá- 
nak előkészítése. A bemérlegelés. A szén meghatározása. A sili- 
ciumsavnak meghatározása. A réz, arsen és antimon meghatá
rozása. A phosphornak meghatározása. A timföldnek meghatá
rozása. A vasnak meghatározása titrálás utján. A titernek 
megállapítása. A czinknek, a mangánnak, a kobalt és nikolnak 
meghatározása. A bárit, mész és magnesia meghatározása. A 
chrom és titansavnak meghatározása. A szénsav és a kötött 
víznek meghatározása. A pótló anyagok elemzése. A mészkő, 
agyag, pala, gneisz, általában a silicatok elemzése.

A tüzelő anyagok elemzése.
A nyersvas, kovácsvas és aczél elemzése. A 

próbavételek. A kén meghatározása sósavban oldott brommal 
és Wiboi’g colometrikus eljárása szerint. A silicium, mangan, 
nikol és phosphor meghatározása. A vas összes szénenyének 
meghatározása, Ullgréen, Finkener, Sernstrum és Ledebur sze
rint. A Gmeliu-féle eljárás, és annak módozatai. A Hempel-féle 
módosítás. A szénnek meghatározása gáz-volumetrikus utón 
Lunge szerint. A. graphitnak meghatározsa. A vegyileg kötött 
szénnek, meghatározása az Eggertz-féle colorimetrikus , és a
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Dubosq által javított colorimelricus eljárás szerint. A vasban 
levő elírom, wolfram és titánnak meghatározása.

A salaknak vegy elemzése.

41. F é m k o h á s z a 11 a n.

Faller Károly, helyettes tanár. I. félév. Hetenként 6 óra,
II. félév hetenként 4 óra előadás.

Általános rész. A kohászattan fogalma és felosztása. 
A fémek fizikai tulajdonságairól. A fémek kémiai tulajdonságai, 
osztályozás. A fémek vegyületi magatartása a chlor-csoporttal 
szemben, a fémcloridok képződéséről és bontásáról. A fémek
nek magaviseleté az oxygenium iránt, a fémoxydok képződé
séről és bontásáról. A fémeknek magaviseleté a kén irányában, 
Fournet-sorozat. Fémkénegek képződéséről és bontásáról. A 
pörkölés főtünetei és elmélete. A különböző fémkénegek maga
tartása levegőn való hevítésnél. A fémek kémiai magatartása 
a nitrogenium-csoporttal szemben. A fémeknek magatartása a 
carbonium-csoporttal szemben. A fémeknek magatartása a többi 
fémcsoporttal szemben. Ötvények, foncsorok, azok képződéséről 
és bontásáról. A fémkohászaiban használt anyagokról. Az ér- 
czekről általában és azok osztályozásáról. Az érczek vegyületi 
összetétele és előjövetele. Az érczek átvétele és raktározása. 
A mechanikai előkészítő munkálatokról. Az adalékokról álta
lában. Pörkölő adalékok, az olvasztásnál használtatni szokott 
adalékokról. Föllengítő és lepárló pótlékok. Cementáló pótlékok. 
A kohászati száraz és nedves műfolyamatokról általában. Tűzi 
kohászati folyamatok. Az izzítás, lágyítás, befuttatás, edzés és 
forrasztás. A pörkölés. Az izzítás és égetés. Az oxydáló pör
kölés. Redukáló pörkölés. Chlorozó pörkölés. Rianással egybe
kötött pörkölés. Poralakú anyag pörkölése. Pörkölés darabos 
anyagoknál. Magpörkölés. Az olvasztásról általában. Oxydáló 
olvasztás. Redukáló olvasztás. Oldó vagy elsalakító olvasztás. 
Kiejtő olvasztás. Keverő olvasztás. Újból való olvasztás. A csu- 
rogtatás- és kristályosodásról. A föllengítés- és lepárlásról. A 
kohászati nedves folyamatokról. Oldó és lecsapó folyamatok. 
A foncsorítás. Az elektrokémiai folyamatokról általában. Elek- 
trometallurgiai folyamatok tűzi úton. Hőfejlesztés elektromos 
úton. Elektromos hőfejlesztés a Davy-féle fényív segítségével. 
Elektromos kemencze. Hőfejlesztés elektr. rosszul vezető anya-
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gok segítségével. Elekirometallurgiai folyamatok nedves úton. 
Az áram kémiai hatása elektrolysisnél. Az elektromos hatás 
kiszámításáról. Az elektromos fém ejtőművek tervezéséről. A 
kohóterményekről. Kész termékek. Nyers- és középtermékek. 
A kéneskő és fémeskő képződéséről, azok tulajdonságai, szere
pük az olvasztásnál. A kohóhulladékokról. Pest tapadékok. 
Vakarékok. Kohómedvék. Szállópor. Maradékok. A salakról 
általában. A salak kémiai összetétele. A salak osztályozása. 
A salakfokozat kiszámításáról. A salaknemek tulajdonságai. 
A salak alkalmazásáról.

Különös vagy alkalmazott rész. 1. Az ólom 
rövid története és phisikai tulajdonságai. Az ólom kémiai tulaj
donságai. Ólomérczekről általában. Az ólomérczek kohászati 
értékesítéséről. Az ólomérczek kohósítása lángpestekben. Az 
ólomérczek értékesítése tűzhelypestekben. Az ólomérczek érté
kesítése aknás pestekben. Az ólom értékesítése oxydos érczek- 
ből és kohóterményekből. Az ólom tisztításáról. Az ólom tech
nológiája. 2. A réz története, phisikai és kémiai tulajdonságai. 
A réz technikai alkalmazásáról. A rézérczekről. A réznek ki
választása érczeiből. A réznek kohósítása aknás pestekben. 
Rézbessemerezés. Az angol rézércz-olvasztás lángpestekben. 
Üzemi példák. Rézérczek értékesítése nedves úton. Czementréz 
előállítás. Az érczekben levő réznek oldhatóvá tétele. A réznek 
oldószerei. A réznek kiejtésére szolgáló anyagokról. A réznek 
kinyerése elektromos úton. Rézlúgzás kovandmaradékból. Üzemi 
példák. 3. Az ezüst phisikai és kémiai tulajdonságai. Ezüst- 
érczek. Az ezüstérczek értékesítéséről. Ezüstérczek olvasztásá
ról és az ezüsttartalmu műólom ellőállításáról. A műólom 
ezüstlenítése, leűzés, pattinsonálás és czinkkel való ezüstlenítés 
útján, a mellékfolyamatokkal együtt. Az ezüstérczek értékesítése 
nedves úton. Európai foncsorításról. Amerikai foncsorításról 
halmokban; egyéb más eljárások: milyenek a Cazo-, Tina-, 
Krönke-, Waschoe-folyamatok. Designolle-féle foncsorítás. Az 
Augustin-féle sólugzás. Ziervogel szerinti lugzás. Patera- és Kiss- 
féle lugzás. A Russel-folyamat. Savakkal való lugzás. Az ezüst
nek kinyerése a műólomból elektromos úton. Az ezüst techno
lógiája. Üzemi példák. 4. Az aranyról általában, annak phisikai 
és kémiai tulajdonságai. Aranyérczek. Az arany kiválasztása
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érczeiből, mosás és foncsorosítás útján. Az aranyérczek érté
kesítése olvasztás útján: chlor segítségével, a Munctell-féle fo
lyamat, a cyanid-féle eljárás. Az arany választásról röviden. 
Az arany technológiája. 5. A platin tulajdonságai, kinyerése az 
érczekből száraz és nedves úton. 6. A czink phisikai és kémiai 
tulajdonságai. Czinkérczek. Czinknyerés sziléziai, belga és angol 
eljárás szerint. Czinkpor értékesítéséről. Czinknyerés elektromos 
úton. A nyers czink finomításáról. A czink technológiája. 7. A 
cadmiumról általában, s annak nyeréséről. 8. A kéneső phi
sikai és kémiai tulajdonságai. Kéneső érczekről. A kéneső 
kiválasztása az érczekből. A kéneső stupp értékesítése. Kén
eső technológiája. 9. Az antimon tulajdonságai, antimonérczek. 
A nyers antimonkéneg előállítása az érczekből. A fémantimon- 
nak kiválasztása a nyers antimonkénegből; közvetlenül az 
érczekből. Antimon-nyerés elektromos úton. Antimon finomítása.
10. A bismutról általában és annak kinyerése az érczekből és 
más anyagokból. 11. Az ón tulajdonságairól, ónérczek. Ón 
kiválasztása az érczekből. 12. Az arzénről, tulajdonságai, arzén- 
érczek. Arzérifém-előállítás. Arzén üveg- és méregliszt-gyártás, 
finomításuk. A realgar- és auripigment-gyártás. 13. A kobalt 
és nikel fém tulajdonságairól. Kobalt és nikel érczek, a Smalte 
előállítása. A nikel fém nyerése tűzi és nedves úton. 14. Uran- 
vegyületek előállításáról. 15. Az aluminium fém gyártásáról. 
16. Tellur-gyártásról.

46. Kémlészettan.

Faller Károly, helyettes tanár. I. félév. Hetenként 5 óra 
előadás, egész éven át gyakorlatok, hetenként 15—18 óra.

A próbatan fogalma és felosztása. Előkészítő műveletek, 
próbavétel. A nedütartalom meghatározása. Szárítás a vegy- 
műhelyben. Beváltás és érczátvétel. Kémiai próbamunkálatok 
tűzi és nedves úton.

A térfogatos, súly és szín szerinti elemzésekről általában, 
munkálatok. Próbapestekről. A próbaedényekről s azok készí
téséről. A nedves útoni és elektrolytikai próbákhoz szükséges 
készülékekről. Súlyok és mérlegek. Pótlék anyagokról. Kém
szerek összeállítása a nedves útoni próbáknál.

1. Az ólompróbáról általában. Hibák a tűzi útoni ólom- 
próbánál. Tűzi útoni ólompróba alkalikus pótlékokkal. Ólom
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próba alkalikus anyagokkal és vassal. Ólompróba vasedények
ben. Levol-féle próba. Pörkölési redukáló próba. Kombinált, 
nedves és tűz utoni ólom próba. Ólompróbák nedves úton.

2. A rézpróbákról általában. A német, angol, svéd, nedves 
útoni és elektrolytikai rézpróba, réz-sulfürpróba, a Rivot-féle 
Rhodanürpróba. Peloure-féle meghatározás nátriumkéncggel. 
Parkes-féle rézpróba eyankaliummal, Wollhard-, Fleitmann- és 
Wcil-féle rézpróbák. A Heine Jaquelin és Hubert-féle szín 
szerinti rézpróbák.

3. Az ezüstpróbákról általában, azok felosztásáról. Tűzi 
útoni próbák: ólmosítás útján, tégelypróba iparhulladékokból, 
ezüst ötvények próbája. A nedves útoni Gay-Lussac- és Woll- 
hard-féle próbák.

4. Az aranypróbákról általában. Aranypróba mosás útján. 
Tűzi útoni arany próba. Aranypróba ötvözetekből.

5. A tűzi és nedves útoni platin próbákról röviden.
6. A nikelpróbáról tűzi és nedves úton.
7. A czinkpróbákról általában. A Schaffner-féle czinkmeg- 

határozás natriumkéneggel. A galotti Fahlberg-féle czinkpróba. 
A súly szerinti czinkpróbákról. Eljárások: István-kohóban, 
Selmeczen.

8. A kéneső-próbákról általában. Eschka-féle kéneső-próba.
9. Antimonpróbák. Jóddal való titrálás útján. Elektroly

tikai antimonpróba a kemény ólomból.
10. Mangan-meghatározás. Bunsen eljárása, Fresenius és 

Vili szerinti elemzés.
11. A kénmeghatározó próbák tűzi és nedves úton. A kén- 

dioxyd meghatározása a pörkölő gázokban.
12. Tüzelőanyagok elemzése hamutartalomra, -nedvességre, 

szénnyereményre, koksznyereményre, gázfejlesztőképességre, s 
a kén meghatározása a kőszénben és kokszban.

47. Pénzverészet.

Faller Károly, helyettes tanár. 11. félév. Hetenként 3 óra 
előadás, 4 óra rajz.

A pénz fogalmáról, pénzhez kötött feltételek, régi népek 
pénzei, a pénzverészet fejlődéséről. A pénzértékről. Aranyvaluta 
előnyei az ezüst- és kettős valuta fölött. Jelenlegi pénzszerve
zetünk. Pénzrendszer, pénzláb. A koronaérték megállapításáról.
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Pénzbeli regále. Pénznemek. A pénzt alkotó fémekről. A fém
ötvözeteknél előforduló elnevezések. A pénz alakjáról. A pénz 
veretéről általában. A pénz kopása. Az uj pénzeink alakjáról.

A pénzverőkben előforduló munkálatokról; Beváltás. Az 
arany választás. Tűz útoni választás antimonkéneggel, kénnel 
és más anyaggal, kén segítségével Rössler szerint, czementálás 
útján dórral. Tűz útoni választás dorgázzal Miller szerint. 
Arany választás nedves úton: salétromsavval, kénsavval, király
vízzel. Aranyválasztás elektromos úton. Pénzverői üzemről 
általában. Az ötvözetek kiszámítása, olvasztása és öntése. 
Nyújtás, izzítás és lapkavágás. Súly-egyeztetés. Színezés. Sze
gélyezés. A bélyegtők készítése és a tulajdonképem verés. Az 
érmek készítéséről. A körmöczi pénzverői üzem leírása.

A fémjelzésről általában, segédeszközök. A karczpróba az 
arany- és ezüstötvözetek próbálásánál. A fémjelek alakjáról. 
Eljárás a fémbeváltásnál.

48. Fém kohótelepítés.

Faller Károly, helyettes tanár. Egész éven át hetenként 
1 óra előadás és 4 óra rajz.

A kohótelepek czélja és feladata. Előmunkálatok, a kohó
hely megválasztása és megvizsgálása. Az építkezés sorrendje. 
A tűzálló anyagokról általában, azok kémiai összetételéről. 
Természetes és mesterségesen készített tűzálló anyagokról. 
A kohászati készülékek beosztásáról. A különféle pestszerke
zetekről. Tűzhelypestek. Aknáspestek szerkezetéről és építéséről 
általában. Aknáspörkölők darabos érczek számára. Aknáspör- 
kölők poralakú érczek számára, példák. Aknáspestek olvasztási 
eljárásokra. Tégelyes-, öblös- és csorgásmedenczéjű pestek pél
dákkal illusztrálva. Az aknáspestek magasságáról. A fúvószél 
bevezetéséről. Fúvószéllel ellátott olvasztó aknáspestekről. 
Munkálatok a fúvóval felszerelt aknáspesteknél. Légáramos 
aknás-olvasztópestek példákkal. Aknáspestek illósításbeli eljá
rásokra, példákkal. Sütőkemenczékről. A lángpestekről általában. 
A lángpest főalkotórészei. Aknáslángpestek rácsosak példák. 
Tűzhelylángpestek pörkölésre, mozogható munkatérrel, példák, 
olvasztásra szolgáló lángpestek, példák. A lángpest körüli mun
kálatokról. Az edényes pestek szerkezetéről. Edényes pestek 
égetésre, olvasztásra és illósító eljárásokra, példákkal bemu
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tatva. Olvasztó pestek folyékony tüzelőanyaggal. Az adásoló 
készülékekről. Gázfogókról. A kohófüstben levő száilópor, gázok 
'és gőzök felfogására való berendezések. A savasgázok és chlór 
felfogására és ártalmatlanná tételére vonatkozó eljárások, 
berendezések. A fúvókák szerkezetéről. A nedves útoni folya
matoknál használt készülékekről.

49. Fémkohászati encyclopedia.

Faller Károly, h. t. II. félév. Hetenként 3 óra előadás.
A fém kohászait an feladata és felosztása. A fémek phisikai

és kémiai tulajdonságai. Az oxydáló, redukáló és chlórozó pör
kölésről. A fémkohászatnál használt anyagokról. Az érczbevál- 
tásról, próbavétel. A próbaedények, próbapestek, a próbálásnál 
használt pótlékokról. Próbaeredmény. Próbák kiegyenlítése. 
Pénzérték. A közösítés, elegyítés és egybekötés lényege. A ko
hászati folyamatoknál használt pótlékokról. Kohászati száraz 
és nedves műfolyamatokról. A kohászati készülékekről, úgymint 
a tűzhelypestek, lángpestek, edényespestek és nedves folyama
toknál használt készülékekről. A kohóterményekről, úgymint: a 
késztermékek, középtermékek, kohóhulladékok. A salak össze
tétele és minősége. Az ólomról és annak tulajdonságai. Tűz 
útoni ólompróba. Az ólomérczek értékesítése lángpestekben és 
aknáspestekben. Kiejtő ólomolvasztás és pörkölő vagy közön
séges ólomolvasztás. Mázanyag frissítésről, ólomtisztításról. 
A réz és annak tulajdonságai. A tűz útoni rézpróba. Kéneges 
rézérczek értékesítése aknáspestekben. A rézérczek értékesítése 
nedves úton. Elektromos réznyerés. Az ezüst és annak tulaj
donságai. A tűz útoni ezüstpróba. Az ezüst kiválasztása érczei
ből, műólomnyerés, a műólom ezüstlenítése űzés útján, pattin- 
sónálás segítségével és czinkkel való ezüsttelenítéssel. Az ezüst 
finomításáról. Az európai foncsorításról. Augustini-féle, Zier- 
vogel-féle és Patera-féle sólúgzás. Az arany-, czink-, kéneső- 
és antimon előállításáról az érczekből.

50. Gépészeti iparműtan.

Schenek Gyula, rk. tanár. 11. félév. Hetenként 2 óra.
Az anyagok. A mérő és rajzoló eszközök. A fogókészülékek

és szerszámok. Az esztergatárcsák. Az idomító szerszámok és 
az idomitás. Kovács tűzhelyek. Vágó szerszámok. A szerszám
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gépek: a szerszám- vagy metszőkés, a metszési sebesség, indító 
készülékek és fogas közlő, a kés elmozdítása, a csavarvágáshoz 
szükséges közlőkerekek kiszámitása. A szerszámgépek osztályo
zása: az esztergák, gyalugépek, Schapping-gépek, fúrógépek, 
horonyvágó gépek, Frais-gépek. A szerszámgépek munkavi
szonyai.

51. Köz épít és tan.
Staudner Jenő, r. t. I. félévben 4 óra előadás, 6 óra rajz.

II. félévben ‘3 óra előadás, 6 óra rajz.
Építőanyagok. Természetes építőkövek ismertetése, 

tulajdonságai és megvizsgálása. Mesterséges építőkövek: a tégla 
gyártásra alkalmas agyag s annak termelése és előkészítése; 
téglavetés, szárítás és égetés. A fali tégla minősége, megvizs
gálása és méretei. Különféle téglanemek.

Épületi fa: osztályozása, megválasztása, vágatása, kezelése, 
szárítása, tartóssága és betegségei; az épületi fa tartóssabbá 
tétele (kilúgzás, impregnálás, bemázolás stb.) Az épületi fa hasz
nálatos alakjai, megfaragása, szétfűrészelése és széthasítása. A 
fa tartóssága.

A vas mint építő anyag. Az öntött vas előállítása, tulaj
donságai, beszerzése módja, megvizsgálása és alkalmazása. A 
kovácsvas és aczél előállítása és tulajdonságai, megvizsgálása 
alkalmazása, tartóssága, használatos alakjai rozsdásodás ellen 
való megvédése és szilárdsága.

Egyébb fémek közül a réz és ötvözetei, a czink, a czinn 
és az ólom.

Kötő és tapasztó anyagok. A gyakorlatban használt mész- 
fajták. Mészégetésre alkalmas mészkövek. A mész égetése és 
megvizsgálása. A fehér vagy zsíros mész és a sovány s 
vízben-kötő mész, a román czement és a portland czement 
alkalmazási módja, megvizsgálása, eltartása és megoltása. 
A habarcs készítéshez használt homok és víz. A közön
séges, a sovány, a hydraulikus és a czement habarcs, a beton 
és konkrét készítése, keverési arányszámai, felhasználása és 
megkeményedése. A gypsz habarcs, az agyag habarcs, az aszfalt. 
A különféle ragasztók.

Mellék és segéd anyagok: az üveg a vízüveg, a festékek 
és mázak, a kötelek, nád, szalma, papír, kátrány, lemez, facze- 
ment moha törmelék, kaucsuk stb. A drót és a szegek.

5
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Az építő anyagok fajsúlya, szilárdsága és megengedhető 
igénybevétele.

Egyszerű építőszerkezetek. Kőfalazat, tégla, ter
méskő, faragott kő, vegyes és burkolt falazat készítése és 
költsége. Vályog, vert és öntött falak.

Fakötések: a gerendák megtoldása keresztezése, és erő
sítése. Függesztő és feszítő művek, öntött és kovács vas kötés.

Az egyszerű építőszerkezetek szilárdsága, teherbírása, 
megterhelése módja és megengedhető igénybe vétele. A szer
kezetek teherbírásának és méreteinek kiszámítása.

Összetett építőszerkezetek: Alapvetés, a kü
lönféle talajnemek teherbírása, talajkutatás. Természetes és 
mesterséges alapozás nemei. A tömör pillérek, sülyesztő szek
rények és kutak, homok és betontöltés, czölöpös és fekvő rács, 
vasczölöpök stb. ismertetése és alkalmazása. Alapvetés víz alatt. 
Az építő gödör körülzárolása, a záró falak nemei és szerke
zete, víz merítés, kotrás és földvájás a záró falak megett. A 
víz alatti alapozás nemei. Czölöpök és palánk falaknak víz 
alatt való elmetszése és kihúzása. Falak és pillérek: az épüle
tek körülzáró falai, a falak vastagságának meghatározása szá
mítással és gyakorlatilag. Egyenes, ferde és görbe, gyám és 
szárny falak. Ajtó és ablak nyílások, ajtó és ablak keretek szer
kezete. A falazás: rétegek és hézagok kiszabása, hézagolás, va
kolás, mészelés és díszítés. Építő és elhelyező állványok szer
kezete.

A fából való falak: palló, deszka, gerenda és favázas tégla 
falak, kerítés falak.

Falkapcsok, vasgyámok stb.
Bolt ivek és bolt hajtások: a bolt ivek alakjai, szerkesz

tése, kiszabása és rakása. Boltozatok téglából, termés, és fara
gott kőből s betonból. Dongakup, porosz süveg, kolostor, teknős
tükör, kupola, cseh és csehsüveg, kereszt, csillag és fülke bolto
zat megszerkesztése, rakása és elkészítése. Minta állványok és 
alakzó ivek.

Mennyezet és gerenda szerkezetek: fa födémek, deszka ív 
födémek, gyámolított födémek és tűzálló födémek szerkezete és 
elhelyezése. Mennyezet vakolás.

Erkély és folyosó szerkezetek.
Párkányok nemei, szerkezete, alkotó elemei és rakása.
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Födelek: Fából készült nyereg, torok gerendás, szelemenes, 
függesztő műves, szék falak közé sülvesztett, Mansard, félodru, 
fűrész és gerendasorok nélküli födelek. Vassal kapcsolt faföde
lek és tiszta vasfödelek. Födél tervezés. Szalmával, deszkával, 
zsindely, cseréppel, palával, kátrányos lemezzel, faczementtel, 
aszfalttal és különféle fém lemezzel való fedés. Födél ablakok, 
ereszcsatornák.

Lépcsők: Alapelvek. Fából, kőből és vasból való egyenes, 
csavarodott, törtkaru és csiga lépcsők, külső, lebegő és gyámo
lított lépcsők szerkezete, elhelyezése, tervezése, számítása és 
rajzolása. Lépcsőházak, lépcsőkorlátok.

Ajtó és ablak szerkezetek: ajtótok, belső és bejáró ajtók, 
lécz, deszka, vésett és üveges ajtók, nem nyitható, szárnyas, 
toló, csappanó stb. egyszerű és kettős ablakok, ablak táblák 
(spaleták és zsaluk) szerkezete: Ajtók és ablakok vasalata.

Padlózatok és kőburkolások.
Fűtő és szellőztető berendezések: kandalokkal, kályhákkal, 

melegített levegővel, vizzel és gőzzel való fűtés. Tüzelő és fütő 
helyek berendezése. Természetes és mechanikai szellőztetés.

Árnyékszékek és csatornák: emésztő gödör, emésztő csa
tornák, árnyékszékek, árnyékszék tömlők, vizzel öblített szag
talan árnyékszék stb.; árnyékszék szerkezete és berendezése.

Kutak, kerítések istállók, ólak, ketreczek, pajták, félszerek, 
kocsiszínek, jégpinczék stb. építése.

Munkáslakházak és lakótanyák, munkástelepek berendezése.
Építési alaktan: egyes építő stylusok rövid jellemzése, be

mutatása, részleteinek ismertetése és a mai épületeknél való 
alkalmazása.

Lakóházak tervezése. Tervezés: a lakóházak alkotó 
részei és méretei, a helyiségek alaprajzi alakja és elrendezése; 
az épület telkének megválasztása és felvétele; építő programm. 
A beépítendő telek nagyságának meghatározása. Az épület alap
rajzi alakja, belső beosztása, az ajtók és ablakok helyének ki
szabása. Alap-homlok-metszet és részlet rajzok megszerkesztése 
éá kidolgozása.

Költségvetés: a munkálatok nemei és egységei; előméret, 
árjegyzék, árelemzés és költség kimutatás megszerkesztése.

Építési leírás, az építés előkészítése, véghez vitele, veze
tése, leszámolása, műszaki felülvizsgálása és átvétele.

5*
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52. Üt- és vasútépítéstan.

Staudner Jenő, r. t. I. felév hetenként 3 óra előadás. 3 
óra rajz.

A tervezéssel kapcsolatos mérnöki előmun
kálatok. A bányászat és erdészet használatára épített utak 
és vasutak czélja. jellege és haszna. A pálya fekvésének, irá
nyának hosszúsági szelvényének, emelkedési és iránybeli viszo
nyainak általános elvei.

Általános tervezés (előmunkálat): térképek megszerzése, 
tanulmányozása és kiegészítése. A pálya nyomának meghatáro
zása. Tervezés réteg vonalas térképen. Előzetes hosszúsági szel
vények megszerkesztése.

Részletes tervezés: a pálya egyenes vonalainak, kanyaru
latainak és a szerpentináknak kitűzése, a különféle módszerek 
s helyi s térszín viszonyok szerint. Szelvényezés. Részletes 
hosszúsági szelvény és keresztszelvények felvétele és megszer
kesztése. A földművek számítása és köbözése. A földtömegek 
eloszlása és kiegyenlítése.

Földművek építése. A talaj megvizsgálása. A föld
művek anyaga, rézsűi, kitűzése és vázolása. A töltések ülepe
dése. Földásás, kőfejtés és kőrepesztés módszerei végrehajtása 
és szerszámai. Földszállítás hordozó edényekkel, talicskával, 
kétkerekű kordéval, négykerekű szekérrel és ideiglenes vasúton 
s ezeknek a szállítási módoknak gazdasági összehasonlítása. A 
feltöltések anyaga, alapja és elkészítése. A földműveknek víz
mentesítése szivárgó-, oldal-, szegély-, talp stb. árkok segélyével, 
azok méretei biztosítása és esésének szabályozása. Kőből, fából 
és betonból épült áteresztők. A földművek csúszó rézsűinek 
biztosítása, televény földdel való betakarás és bevetés, gyep
téglával való burkolás, agyagtapasztás, rőzsefonás, beültetés, 
kővel való burkolás stb. által. Kőből és fából való támasztó
falak szerkezete és méretei.

Útépítés. A bányászati és erdészeti utaknak a közutak
hoz való viszonya. Az útpálya, a kapaszkodók és a lejtők befo
lyása a vontatásra. Az utak hosszúsági és keresztszelvényi 
alakja, szélessége, domborítása, nyiltszelvénye, a kanyarulatok 
befolyása és kiszabása. Az erdei utak nemei, az erdei úthálózat 
viszonya az erdőgazdasági beosztáshoz, tervezése és kiépítése.
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Az utak alsó építménye a földmunkákkal kapcsolatosan. Az 
utak felső építménye: alapozott makadám s bánya vagy folyó
kavicsból épült utak pályájának helyreállítása, a kőanyag szük
séglet kiszámítása, megválasztása és előkészítése. A kőpálya 
vastagsága. Földutak, dorongutak, pallóutak és rözseutak hely
reállítása. Az utak melléképítményei: pihenőhelyek, haránt víz- 
eresztők, kerékvetők és korlátok, kilométer czölöpök, határjelek, 
útmutatók, figyelmeztető táblák, fasorok és faültetvények. Az 
utak fenntartása, az útpálya tisztán tartása, fenntartása, folto
zása és beterítése. A fenntartáshoz szükséges kavicsmennyiség. 
A melléképítmények, a földutak fenntartása. Elhanyagolt 
utak helyreállítása. Útkaparók alkalmazása és szolgálati 
utasítása. A kavicsnak részletezése, a kavicsszállítás feltételei 
és átvétele.

Vasút épitéstan. A vasutak czélja, haszna, általános 
osztályozása és fejlődés története. Ipari, bányászati és erdei 
(szóval gazdasági) vasutaknak a közforgalomra szánt vasutakhoz 
való viszonyai és rendszerei. Két sínű gazdasági vasutak tele
pítési elvei, nevezetesen a pálya fekvésének és irányának, a 
vontatóerő nemének, az iránybeli és emelkedési viszonyoknak, 
a nyomköznek, a vonat sebességnek és a vonatok nagyságának 
megválasztása. Az állandó gazdasági vasutak alsó építménye s 
ennek korona szélessége, a belsőség szabványos szelvénye. A 
felső építmény. A kavicságy anyaga, vastagsága, korona széles
sége és beágyazása. A talpfák nemei, anyaga, keresztszelvénye, 
méretei, beosztása, a vastalpak. A pályasínek, sínszegek, párna
lemezek, hevederek. A vágány fektetése egyenes pályarészekben, 
kanyarulatokban és útátjárókban, a fektetés szerszámai. A 
vágány keresztezések, kitérők, váltók és fordító korongok szer
kezete és elhelyezése. A fapályák felső építménye. A hordozható 
(szállítható) vasutak czélja rendszerei, szerkezete, fektetése és 
használata. Épitésökre vonatkozó szabályrendelet. Félig hordoz
ható vasutak. A vasúti kocsik szerkezete: kerekek, kerékpárok, 
tengelyek és csapok, csapágyak, ütközők, fékek és kapcsoló 
készülékek, tengelyköz, kocsi szekrény. A lokomotív rövid ismer
tetése és megválasztása. A gőzkazán gőzfejlesztő képességének, 
a gépvontató erejének s víz és tüzelék fogyasztásának kiszámí
tása. A lokomotív jóságának megbírálása és kiszolgálása. Álló 
géppel és kötéllel vontatott vasutak. Végtelen kötéllel vagy
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lánczczal való szintes szállítás, kötéllel való szállítás lejtős 
pályákon (siklók). Drótkötél pályák: fékes és féknélküli drót- 
kötélcsusztatók szerkezete és alkotó részei, Panz-féle kötélcsusz- 
tató. Angol (Hodgson) rendszerű drótkötél pályák szerkezete. 
Német szerkezetű drótkötélpályák. A tartó kötelek hosszúsága, 
anyaga, kapcsolása, kikötése, kifeszítése, iránya. A hajtókötél 
anyaga, alakja, hosszúsága, megtoldása, vezetése és alátámasz
tása. A támasztó állványok szerkezete, felszerelése és elhelye
zése. A kocsik és a bekapcsoló készülék szerkezete. Az állomások. 
A kötélpályák tervezése: a pálya irányának az állomások helyé
nek, a támasztó állványok helyének és szerkezetének meghatá
rozása, a pálya vonalának megszerkesztése. A tartó és a hajtc- 
kötél, a hajtóerő s a hajtó és vezető korongok kiszámítása.

Utak és vasutak tervezete, költségvetése és 
építése. Előtanulmányok, általános és részletes tervezet, s 
általános s részletes költségvetés és műszaki leírás kidolgozása, 
az erre vonatkozó miniszteri szabályrendelet ismertetése. Az 
engedélyező eljárás és annak okiratai. Építés saját kezelésben 
és vállalatban. Az építés kiadása, nyilvános és korlátolt árlejtés. 
Ajánlatok benyújtása és alakja. Általános és részletes építési 
(szerződési) feltételek. Tömeg és árjegyzék. Építő szerződések, 
kötlevelek, szakmány levelek. Építés vezetés és felügyelet. Építő 
jelentések és számadások. Építési költségszámla és műszaki 
felülvizsgálás. Mindezekre vonatkozó minták bemutatása. A 
rajzórákon a hallgatók, a kapott réteg vonalas térképeken 
önállóan kidolgozzák egy-egy út vagy vasútvonal helyszín
rajzát, hosszúsági és kereszt szelvényeit és a földművek 
köbözését.

52. Víz és hídépitéstan.

Staudner Jenő, r. t. 11. félév. Hetenként 3 óra előadás, 
2 óra rajz.

I. V í z é p i t é s t a n. A folyóvizek tulajdonságai, a vízfolyás 
törvényei. A folyómeder és a partok alakja és anyaga. Vízgyűjtő 
medencze, árterület. A folyók legkisebb normális és legmaga
sabb vízállása és a vízállás változás okai. Vízméréstani (hyd- 
rometrikus munkálatok): a víz sodrának felvétele, a vízállások 
meghatározása, a vízmérezék szerkezete és felállítása, a víz
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mélység, a meder szélesség mérése, a folyó kereszt-szelvényének 
felvétele, a hosszúsági szelvény felvétele, a víz esésének megha
tározása, a vízsebesség mérése és a vízemésztés meghatározása, 
a folyó meder minőségének felvétele s a folyó térképének fel
vétele és elkészílése. Folyó szabályozás: vízmosások, hegyi 
patakok slb. szabályozása. Normális mederszelvény alakja és 
kiképzése. Partvédő művek: kőhányás, rézsutozás, begyepesítés 
beültetés, bevetés, kővel való burkolás, rőzsefonás, rőzsekeverés. 
Közönséges és sülyesztő rőzsekévék készítése. Part- és gyámfa
lak kőből és fából. Futólagos partbiztosítás. A meder mélyítése 
és összeszorítása, sarkantyúk, párhuzamos művek nemei, szer
kezete, anyaga és építésmódja. A meder irányának megváltoz
tatása átvágások és kiegyenesítések útján. Fölösleges folyóágak 
elzárása és feltöltése. A folyók torkolatának megigazítása stb. 
Bukógátak, zsílipesgátak, fenékgátak, nyitható áteresztők stb. 
rövid ismertetése. (Az erdészeti gátak és gerebek szerkesztése 
külön tantárgyat képez.) Védőtöltések nemei, szerkezete, építés 
módja és fenntartása. Telkek víztelenítése, alácsövezés, lecsa- 
polás, colimátió által stb. Vízvezető csatornák czélja, alakja, 
nyomozása, táplálása, a víz raktározása.

II. H í dépi téstan. A hidak osztályozása. A hídtervezés 
előmunkálatai. A híd helyének, irányának, anyagának, szerke
zetének. magassági fekvésének stb. meghatározása. Az áthida
landó akadály természetének megvizsgálása és felvétele. A híd 
szabad nyílásának meghatározása. A tervrajzok kidolgozása. A 
híd tengelyének s a hídfők és hídlábak helyének kitűzése, az 
anyag és a munkaterek előkészítése, az ideiglenes átkelés hely
reállítása. A hídszerkezet saját súlya és a mozgó megterhelése. 
A fából való hidak. A fahidak anyaga s a fatartóssága, szilárd
sága és megengedhető igénybevétele. A fahidak nemei, alkotó 
részei és szerkezeti elvei. A hídpálva s vastagságának kiszámí
tása. A hídkorlátok. Az egyszerű az erősbített és a megvasta
gított (ékelt) gerenda tartós hidak, függesztő, feszítő és Howe- 
féle rácsosgerenda, tartós hidak szerkezete és számítása. A fából 
való hídfők és hídlábak, bakok, jármok és kőszekrények és 
szárnyfalaik. Jégtörők. A fából való hidak elkészítése, megvizs
gálása és fenntartása. A kőhidak, a kőhidak anyaga, az építő 
kövek tartóssága, szilárdsága és megengedhető igénybevétele. 
A kőhidak alakja, támasztóköze ívmagassága, alkotórészei és
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szerkezeti elvei. A hídpálya. A hídkorlátok. A kőlemezekkel 
fedett: a boltozott és a cement betonból készült (Monier szer
kezetű) hidak. A falazott parti pillérek és azok szárnyfalai, a 
mederpillérek. A pillérek alapzata és anyaga. A kőhidak elké
szítése, leszerelése, fenntartása és nyílásonként változó méretei. 
Kisebb vashidak. A vashidak anyaga, a vas tartóssága, szilárd
sága és megengedhető igénybevétele, a vashidak alakja, alkotó 
részei és szerkezeti elvei. Az egyszerű és a szegecselt gerenda 
tartós vashidak szerkezete és számítása. A hídpálya. A vasból 
való hídkorlátok. A vashidak elkészítése átvétele és fenntartása. 
Az összes hidaknál a kocsi, a vasúti és a gyalogközlekedés 
egyaránt vétetik tekintetbe. A rajz illetve gyakorló órákban a 
hallgatók kisebb kő-, fa- és vashidak szerkesztésével és rajzo
lásával foglalkoznak, míg a vízépítéstannal kapcsolatosan víz
sebesség mérési gyakorlatok tartatnak.

54. Nemzetgazdaság- és pénzügytan.

Pauer János, akad. titkár és rk. tanár. 11. félév. Heten
ként 3 óra.

Nemzetgazdaságtan. Előismeretek. Az emberi szük
ségletek, javak, érték, vagyon gazdaságról, a gazdaság alap
alakjairól, gazdagságról, a nemzetgazdaságtan jelentőségéről és 
hasznáról. A nemzetgazdaságtan irodalmi története. A termelés 
és fogyasztás. Termelési tényezők, különösen a természet, 
munka és tőke. A javak felosztása, forgalom. A forgalom foly
tán keletkező gazdasági főaiakok: ár, hitel, pénz. A járadéktan. 
A takarékosság, a fukarság, a fényűzés és a pazarlás fogalmai. 
Gazdasági válságok. Népesedés. Népesedési politika. Őstermelés: 
földmivelés, állattenyésztés, bányászat, erdészet, vadászat, halá
szat. Az ipar és alakjai. Iparrendszerek. Az ipart előmozdító 
intézkedések. A kereskedés. A kereskedés alakjai. A kereske
delmi rendszerek, forgalmi eszközök: a vásár, a tőzsde, köz
raktárak, a pénz. A kereskedést előmozdító intézkedések. A 
közlekedésügy: országutak, vizi közlekedés, vasutak, posta és 
távirda. A bankügy. Banküzletek. Földhitelbankok. Földhitel- 
intézetek. Biztosítási ügy.

Pénzügytan. Előismeretek. A pénzügytan elvei. Állami 
költségvetés (budget). Az államkiadások. Az államjövedelmek: 
Donnaniumok. Begálék. Illetékek és dijak. Adók: I. Egyenes
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adók: 1. földadó. 2. házadó, 3. keresetadó, 4. nyilvános szám
adásra kötelezett vállalatok és egyletek adója, 5. a bányaadó, 
6. a tőkekamat és járadékadó, 7. általános jövedelmi pótadó, 
8. nyereményadó, 9. vasúti és gőzhajózási szállítás használata 
utáni adó, 10. fegyveradó és vadászati adó, 11. hadmentességi 
díj. II. Fogyasztási adók: 1. szesz, sör, czukor és ásványolaj adó, 
2. bor, hús, czukor és sör fogyasztási adók. A magyar állam 
adósságügye: a magyar állam viszonya az 1867-iki közjogi ki
egyezés létesüléséig keletkezett osztrák ált. állandósított állam- 
adóssághoz. Az osztrák-magyar bankot cselekvőleg illető ere
detileg 80 millió forintot tett államadósság. A közös jótállás 
alatt álló függő államadósság. Kizárólag a magyar államot ter
helő adósságok: a) a magyar állandósított államadósság, b) a 
magyar függő államadósság.

55. V á 11 ó j o g.

Pauer János, akad. titkár és rk. tanár. II. félév. Heten
ként 1 óra.

Előismeretek. A váltó fogalma, felosztása, eredete, több
szörözése. A váltójog fogalma. A váltóüzletben résztvevő sze
mélyek. Váltónyilatkozat. Váltócselekmény. A tudósitó levél. 
Váltóképesség. Váltóüzlet keletkezése és a váltó kellékei. Hát
irat és alakjai. Toldat. Bemutatás. Elfogadás végetti bemutatás. 
Elfogadás. Kezesség. Névbecsülés. Szükségbeli utalványozás. 
Fizetés végetti bemutatás. Fizetés. Óvás. Előzők értesítése. 
Visszkereset fogalma. Visszváltó. Hamis és hamisított váltó. A 
váltójog megsemmisítése.

56. Állami sz á m v i t e 11 a n.

Előadó: Kostenszky Adolf, m. k. számtanácsos. II. félév. 
Hetenként 2 óra előadás.

Az általános számviteltan fogalma, irodalma. A gazdaság
ról. A vagyon változások és következményei. A számvitel a 
gazdaságban. A gazdálkozás ellenőrizése. A számvitel mint 
ellenőrködési tényező. A számvitel czélja, meghatározása és 
fontossága. A magyar állam és szervezete. A király. Az ország- 
gyűlés. A kormány. A kormányzó ministerium. Az államgaz
daság alapeszméje. Az államnak magán és vegyesjellegű és
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közhatalmi bevételi forrásai. Az állam hitele. Az államgazda
ság szervezete. Az államgazdaság vitele. A számvitel mint az 
államgazdálkodás tényezője. Az államgazdaság ellenőrizése. Az 
állami számvitel czélja és fontossága. Az államszámvivőkről. 
Az ellenőrző közegek. Az államköltségvetés fogalma és czélja. 
A költségvetés tárgya. A költségvetési rendszerek. A költségvetés 
alapja és ideje. A költségvetési tételek osztályozása és megál
lapítása. A költségvetés alaki berendezése. A költségvetés 
részletezése és indokolása. Az államköltségvetés szerkesztése és 
országgyűlési tárgyalása. Az államköltségvetési törvény, a fel
hatalmazás. A hitelátruházás. Költségvetési pótidőszak. Az 
államköltségvetés végrehajtásában működő közegek, kezelő hi
vatalok. Számadási időszak. Számadási mérték. Számviteli 
iratok. Leszámolás számadási hátralék, ellenszámolás, átszámí
tás. A számvitel első feladata. Mi a vagyon és hányféle? Mi a 
tőke és hányféle? A vagyon változása. A számivő kötelmei és 
hatásköre. A bevétel és a kiadás illetékességének meghatáro
zása. Számfejtés és utalványozás. Hányféle számadás vezettetik 
egy hivatalnál? Mi a számoszlophasáb? Miből áll minden szám
vitel? Mi a rovat? A számadás vezetése. Mit tüntessen ki a 
számadási zárlat? A napló vezetése. A számadás okmányolása- 
Naplózás és annak fontossága. Első feljegyzés és a könyvelés 
helyességének következményei. A számviteli próba. Rovancsolás, 
érvényesítés és leletezés czélja. Miképen foganatosítandó a 
rovancsolás, érvényesítés és leletezés? Pénzellátmány és szállít
mány, A számadások aláírása, számbirálat. Számfejtés az ismétlő 
vagy állandó bevételeknél és kiadásoknál. Pénztári szolgálat. 
Tiszti biztosíték. Pénztári helyiségek biztonsága. Raktári kezelés 
tárgya. Leltári tárgyak elszámolása. A pénzkezelésről. Zárlat. 
Napi zárlat czélja. Elszámolás A főnapló, forgalmi napló hiva
tása. Letétemények kezelése. Anyagkezelés. Teljes és helyes 
szállítmányok. Hiányos szállítmányok. Kiszolgáltatás és ellenőr
zés. Az elszámolás módja. Leltári tárgyak elszámolása. Kettős 
könyvitel. Főkönyv. Segéd könyvek. Folyó számlák könyve. A 
leltár könyve. Mellékkönyvek. Anyag- és árúk könyve. Utasítás 
a bánya-, kohó-, só-, pénzverde-, beváltási- és fémjelzési erdé
szeti és gazdászati hivataloknál végzendő hivatalos vizsgálatok 
végrehajtása iránt,
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57. Hivatalos i r á 1 y t a n.

Előadó: Kostenszky Adolf, rn. k. számtanácsos. I. félév. 
Hetenként 2 óra előadás.

Az állam. Az állam tiszti felség joga. Az államszolgálat 
fogalma és nemei. Az államszolgálat keletkezése. Az állami 
hivataloknál szervezett állások betöltése. Az államhivatalok 
sikeres betöltésének biztosítására szolgáló intézmények. Az 
államhivatalnok kötelességei és jogai. Az államhivatal incompati- 
bilitása. Hivatali büntettek és vétségek. A fegyelmi eljárás. A 
szolgálat megszűnése. Az erdészeti igazgatás szervezete. A bá
nyászati igazgatás szervezete. Az irodai ügyvitel beosztása. 
Irodarend. Kiadó hivatal. Lajstromozó hivatal vagy irattár. Az 
indítványozás és újra felvétel. A nyelv és írás. Az irály. Az 
ügyiratok felosztása. A jelentések irálya. Véleményes-, bekísérő-, 
értesítő-, kérdező- és igazoló jelentések. Tudósítások (relatiók). 
Híradások (rapportok). A rendeletekről általában. Rendelvények, 
íntézvénvek. Rendeletek szorosabb értelemben. Hátiratok. Kör- 
rendeletek. Nyiltrendeletek. Átiratok. Hátirati jegyzékiratok. 
Elnöki iratok. Magánszemélyeknek hivatalokhoz intézett ügyira
tai. Kérvények. Válaszok. Magánjellegű ügyiratok. Szerződések. 
Adásvevési szerződés. Rérszerződés. Rérleti és haszonbérleti 
szerződések. Munkabér szerződés. Haszonkölcsön szerződés. 
Letéti szerződések. Árjegyzékek.

58. Közegészségtan.

Dr. Tóth Imre, bányakerületi főorvos. I. félév, hetenként 
3 óra.

Levezetés. Az egészségtan fontossága.
A táplálkozás. A szén- és nitrogennemű anyagok 

fontossága a táplálkozásban. A tápszerek ismertetése tápérté
kük szerint. Az egészséges és káros tápszerek.

A lakás. A lakóház fontossága az egészségre. Az egész
séges és egészségtelen lakás. A tiszta és tisztátalan talaj. Talaj
víz ártalmasságának elhárítása. A talaj szárítása. Az egészséges 
építkezés. A lakás szellőztetése, tisztántartása. Vízvezeték. A 
fűtés és világítás.

Az iskola, kórház, óvoda ismertetése, egészségügyi szem
pontból való helyes berendezésük szerint,
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A munkások hygieniája. A foglalkozásból eredő bántal- 
mak. Miként kell és lehet a különféle foglalkozás mellett 
tapasztalt egészségügyi hátrányokat csökkenteni vagy meg
szüntetni. A szerencsétlenségek, ezek elkerülése, a gyárak káros 
befolyása a munkások egészségére. A bányászaszály. Ólom- 
mérgezés. Ezek elleni óvrendszabályok.

A test ápolása és tisztántartása. A testgyakorlat. A foglal
kozás és nyugalom.

A ragadós betegségek és ezek okai. A járványok, tájkórok 
s ezek elleni óvrendszabályok. Az élősdiek ismertetése.

Az életmentés s annak fontossága. A sérülések különféle 
nemei. Vérzések. Az első segélynyújtás bemutatása. Mesterséges 
légzés. A szénsav- szénoxyd-, világitógáz-mérgezés. A napszúrás. 
Fagyás. Villámsujtás. A bányák romlott levegője. A mérgek.

59. Növénytan I. Rész.

Vadas Jenő, rendes tanár. II. félév. Hetenként 4 óra elő
adás, 16 óra gyakorlat.

I. Növényboncztan. 1. A sejtről: a sejt ismertetése, 
a sejtben levő szerves és szervetlen anyagok, a sejtek kelet
kezése. — 2. A szövetekről: Szövetformák. Szövetrendszerek: 
a bőrszövet, a rostedénynyalábok és az alapszövet ismertetése. 
A szövetek kiválása, a levelek és ágak keletkezése, a gyökér 
szövetkiválása és növekedése.

II. Alaktan. 1. A táplálkozási részek: Tengelyképletek. 
Levél képletek. A levelek állásáról. A rügyek. Szőr- és hajszál
képletek. — 2. A szaporodás szervei: A telepes növények sza
porodása. Az archegoniaták szaporodása. A virágos növények 
szaporodása. Vírágfejlődés. Beporzás. Megtermékenyítés. Az 
embryo fejlődése. Szűznemzés. — 3. A szaporodási szervek 
származékai: A mag. A termés. — 4. A virágzat és termés
ágazat: Egyszerű virágzatok. Összetett virágzatok.

III. Növényélettan. 1. Táplálkozás és anyagcsere: 
Általános ismeretek. Nyers tápanyagok. Képzőanyagok készítése. 
Táplálkozási módok. Légzés. Erjedés. Betegséggombák. Áfák és 
erdő anyagcseréje. A mag és a csírázás. Anyagforgalom az élő
fák és a külvilág közt. — 2. A növekedésről: A növekedés 
lényege. A növekedést módosító külső hatások. A fák ágazatá
nak kifejlődése az élettani hatások alatt. A törzs alakjának ki
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fejlődése. —- 3. A fák visszaszerző képessége: A visszaszerző 
képesség nyilvánulásai. A fák szaporodása sarjadzás utján. — 
4. A fák virágzásáról és terméséről. — 5. A kinőtt szerveken 
tapasztalható mozgási tüneményekről.

60. Növénytan II. Rész.

Vadas Jenő, rendes tanár. I. félév. Hetenként 3 óra elő
adás, 4 óra gyakorlat.

I. Általános fogalmak és a növények részletes osz
tályozása a természetes és mesterséges rendszerek alapján.

II. Rendszertan, a) Virágtalan növények: Telepesek. 
Mohformájuak. Harasztformájuak. Az ezen csoportokba tartozó 
növények besorozása, különös tekintettel az erdészetileg fontos 
gombák leírására, szaporodására és életmódjának ismertetésére. 
— b) Virágos növények. 1. Fedetlen magvuak: Osztályozás és 
általános jellegzés. Leírás, különös tekintettel a hazai és meg
honosított fenyőkre. 2. Fedett magvuak: Általános jellegzés. 
Szaporodás. Egyszikűek osztályába tartozó növények rövid le
irása. A kétszikűek osztályába tartozó rendek, családok és fajok 
leirása, különös tekintettel az azokba tartozó hazai vagy meg
honosított fák és cserjék besorozására, külalakjuk, tenyészeti 
viszonyaik, földrajzi elterjedésük és fajuk használhatóságának 
ismertetésére.

61. Állattan.

Vadas Jenő, rendes tanár. I. félév. Hetenként 3 óra elő
adás, 2 óra gyakorlat.

I. Általános állattan. 1. Általános elvek. 2. Az állati 
test elemei: Az állati sejt. A sejtek alakja és tartozékai. 3. A 
szövetekről: A vér. Hámszövetek. Mirigyszövetek. Sejtközi állo
mánynyal biró szövetek. Az izomszövet. Az idegszövet. A haj
száledények szövete. 4. A szervek és azok működése: A bőr. 
A mozgás, érzés, táplálkozás, nedvkeringés, légzés és a kivá
lasztás szervei. 5. A szaporodás.

II. Részletes állattan, t. Az állatok rendszertani 
osztályozása. 2. A állatkörök részletes leirása. a) Emlősök rend
szertani beosztása s az oda tartozó erdészetileg fontos állat
fajok leirása. b) A madarak általános jellegzése s az ehez az 
osztályhoz tartozó erdészeti és vadászati fontossággal biró fajok
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ismertetése, ej A kétéltűek rövid jellegzése. d) A halak jelleg- 
zése a fontosabb halfajok ismertetésével és • leírásával, e) Az 
izeit lábúak osztályának által, jellemzése: a bogarak, reczés- 
szárnyuak, legyező szárnynak, hártyás szárnyunk, lepkék, két
szárnyúak, félfedelüek és egyenes szárnyuak rendjébe tartozó 
állatok rendszertani tárgyalása, különös tekintettel az erdésze
tiig fontos fajok leírására, életmódjuk, szaporodásuk, károsí
tásaik vagy hasznuk ismertetésére.

62. Erdővédelem, erdészeti, vadászati és úrbéri 
törvények.

Vadas Jenő, rendes tanár. I. félév. Hetenként 3 óra elő
adás, 4 óra gyakorlat.

I. Védelem a szervetlen természetből eredő 
káros hatások ellen. 1. A légbeliek káros hatása: A hő
mérsék szélsőségei. Légköri csapadékok. Szelek. Villámcsapás.
2. A fák betegségei: Revesedés. Ászkor. Nedvtorlódás. Héj válás. 
Tűhullás. Héjhasadás.

II. Védelem káros növények ellen. 1. Erdei gyo
mok. 2. Élősködő növények: Virágos növények. A gyökereken, 
a fatörzsben, a fák héján, a fiatal fácskákon, a leveleken és a 
gyümölcsön élősködő gombák leírása.

III. Védelem állatok ellen. 1. Kártékony emlősök: 
Házi emlősök. Vadászat tárgyát képező emlősök. Kisebb erdei 
emlősök. 2. Kártékony madarak. 3. Kártékony rovarok: A ro
varok fejlődése, szaporodása és elterjedése. Ellenségeik. Általá
nos védelmi szabályok. A káros rovarok osztályozása, életmódjuk, 
szaporodásuk, károsításaik s az ellene használt védelem leirása.

IV. Védelem az emberek ellen. 1. A terület 
védelme. 2. A haszonélvezeti jog védelme. 3. Az erdei; termékek 
és berendezések védelme.

V. Az erdőtörvény részletes magyarázata.
VI. A vadászati és fegyveradó törvény rész

letes magyarázata.
VII. Az úrbéri törvények részletes magyarázata.

63. E r d ő t e n y é s z t é s t a n.

Vadas Jenő, rendes tanár. II. félév. Hetenként 4 óra elő
adás, 4 óra gyakorlat.
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Bevezető rész: Általános elvek az erdők tenyészetéről.
I. A faállománynak s a különböző fanemek élet

viszonyainak ismertetése erdőtenyésztési szempontból. 1. Az 
állabokat alkotó fák tenyészeti viszonyairól általában. 2. A te
nyésztendő fanem megválasztásáról. 3. A fanemek tárgyalása 
erdőtenyésztési szempontból: tűlevelű fák, lombfák.

II. Erdő alakok. 1. Főalakok: Szálerdő. Sarjerdő. Kö
zéperdő. Legelőerdő. Más erdőalakok. — 2. Erdőalakok fanem 
szerint: az áílabot alkotó fanemek elegyetlen tenyésztése fa
nemenként tárgyalva. — 3. Az elegyítés: Az elegyítés szabályai. 
Elegyes állabok tenyészete fanemek szerint tárgyalva.

III. Erdőtelepítés mesterséges úton. 1. Az er
dősítés különféle módjai. — 2. Vetés: A vetőmag beszerzése. 
Magpergetés. Csiráztatás. A mag eltartása. Vetési módok. —
3. Ültetés: Csemeték beszerzése. Csemetekertek telepítése, be
rendezése, megmivelése. A csemeték gondozása, védelme. Át- 
iskolázás. Különféle csemetenevelési módok. Ültetési módok. —
4. Kopárok, vízmosások beerdősitése. — A futóhomok beerdő- 
sitése.

IV. Természetes felújítás. 1. Természetes felújítási 
magról: Szálerdő. Középerdő. Legelőerdő. — 2. Felújítás sarjról: 
sarj erdőalakok.

V. Az e r d ő á p o 1 á s a. Tisztítás. Áterdőlés. Kétkoru szál
erdő. Vigályos gazdaság. A fák felnyesése.

VI. Ál láb átalakítások. 1. Átalakítás üzemmód vál
toztatással. 2. Átalakítás fanemváltoztatással.

64. Általános és erdészeti vegytan.

Bencze Gergely, rendes tanár. I. félévben 6 óra előadás, 
II. félévben 4 óra előadás hetenként.

Bevezetés. A chemia történelmének rövid vázlata; a 
chemia fogalma, jelentősége, felosztása. Atomelmélet. A gázok 
physikai tulajdonságai; Boyle, Avogadro stb. törvényei. Chémiai 
jelképek. Az elemek értéküsége. Savak, bázisok, sók. Chémiai 
műveletek. Az elemek beosztása.

Nem fémek. Az ide tartozó elemek közül teljes rész
letességgel vannak tárgyalva az oxygenium, hydrogenium és 
vegyületei; chlor, brom, jód és fluor, valamint vegyületeik; a 
kén és vegyületei; a nitrogén, phosphor, arzén és vegyületeik;
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az atmosphära; a szén, silicium és vegyületei, különös tekin
tettel az iparra, az agriculturchemiára és az erdészetre. A rit
kább eleinek csak meg vannak említve, illetve röviden tár
gyalva.

Fémek. A fémek általános tulajdonságai, beosztása után. 
a kálium és nátrium, valamint vegyületeik; a mész- Strontium- 
és baryumvegyületek; magnesium- és czinkvegyületek; az ólom 
és vegyületei; réz, ezüst, higany és vegyületeik; aluminium és 
vegyületei; mangán, vas, kobalt, nikol és vegyületeik; chrom- és 
molybdänvegyületek; ónvegyületek; az aranycsoport féméi. 
Színkép elemzés.

A növények víztartalma; transpiratio. A víznek megha
tározása. Légszáradt, szárított anyag. Az erdő- és mezőgazda- 
sági növények organikus anyagtermelése, ennek meghatározása. 
Az organikus anyag elemi összetétele. A fák széntartalma; tűzi 
erő. A növények nitrogéntartalma.

A C-vegyü letek ehe mi áj a. Bevezetés: az elemek 
meghatározása; gőz-sűrűség; a physikai chemia fontos alaptör
vényei; a molekula sulyok meghatározása; empirikus és ratio
nalis formák. Sorok; kapcsolódás. Isomeria.

A) főosztály: a zsír testek. Methan-, aethylen- és ace- 
tylen-sorozat; a nyers petróleum terményei. A különféle ve- 
gyületcsoportok elméleti levezetése, elnevezése, mint: alkoholok, 
aldehydek, savak, aetherek, thivalkoholok, aminok, hydrazinek, 
guanidok, phosphines, stb. 1, -, 3, 4, 5, C értékű alkoholok. Me
thylalkohol. A fa szárazlepárlási terményeinek fractionálása. 
Methylalkohol-gyártás. Spiritusgyáriás, szeszes italok. Aldehydek. 
Szénhydrátok: a) szőlőezukor és csoportja, b) nádezukor és 
csoportja, ezukorgyártás, c) cellulose csoport; az erdei fák 
cellulose tartalma; celluloseképződés; a cellulose leválasztása, 
gyári nyerése; papírgyártás. Lignin vagy incrustáló anyag; meg 
fásodás. A keményítő. A keményítő képződése a nözényekben, 
azok keményítő tartalma. A keményítő gyári nyerése. Dextrin. 
Gummifélék. Növénysavak. Eczetgvártás, a fa szárazlepárlási 
terményeiből; gyorseczelgyártás; oxalsavnyerés fűrészporból stb. 
Aetherek: egyszerű, kevert és összetett aetherek. Zsírok. Szap
panok. Növényi viaszfélék.

B) főosztály: aromás vegyületek. A kőszén- és fa
kátrány száraz lepárlási terményeinek fractionálása. Aromás
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szénhydrogének, benzol, tolnol stb. Az aromás szénhydrogének 
nitro- és amido-vegyületei. Rosamilin. Anilin festékek. Azo- és 
diazo-vegyületek. Puhenolok, kresolok, alkoholok, aldehydek, 
vanilingyártás. Aromás savak. Cserző anyagok, tannin- és a 
cserkivonatok gyártása. Illő olajok. Terpentin-nyerés.

C) főosztály: ismeretlen szer kéz etü vegyületek. 
1. Glycosidák. 2. Keserű anyagok. 3. Gyanták: a colophonium 
száraz lepárlási terményei. 4. Növényszinek; Chlorophyll; a 
Chlorophyll jelentősége, képződése, változásai; a virágok, gyü
mölcsök és fák színanyagai.

D) főosztály: a növények nitrogéntartalmú ve
gyületei. Alkaloidák. Fehérjék.

E) főosztály: Fermentek. A fa conserválásának módjai 
s végül a bor kezelése.

65. Talaj- és kiima tan.

Bencze Gergely, r. t. II. félév. Hetenként 3 óra előadás.
Talajtan. A talaj keletkezése. Talajképződés vulkánok 

állal. Légköri tényezők, illetve elmállás által. A kőzetek elmál- 
lása. Az elmállás kísérleti keresztülvitele. A vizek és szelek 
hatása folytán, a növény- és állatország közreműködésével. A 
talaj szerkezete, mélysége, színe, súlya, nedvességi viszonyai. 
A talaj és levegő. A talaj és hő. A talaj absorbeáló képessége. 
A talajnemek felosztása, jellemzése és meghatározása. A talaj
nemek osztályozása, leírása, megvizsgálása.

Kiima tan. A nap physikája; a nap mint hőforrás; a 
meteorologia jelentősége, tárgya és beosztása. A földfelület és 
légkör hőmérsékleti viszonyai. A levegő páratartalma. A lég
nyomás. A lég mozgása, szelek. Csapadék. Az időjárás; cyclo- 
nalis és anticyclonális mozgások, ezek törvényei. Viharok. 
Elektromos és optikai tünemények a légkörben. Gyakorlati 
meteorologia.

66. Erdőbecslést an.

Fekete Lajos, r. tanár. 11. félév. Hetenként 4 óra előadás, 
két délután gyakorlat.

A fák köbözéséhez szükséges segédeszközök, u. m. átlalók, 
magasságmérők és táblázatok ismertetése.

A henger és a különböző kúpalakok ismertetése, egész és 
6
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csonka kúpok köbözési képletei, alsó, közép és háromnegyed 
részben átmetszési síkok segélyével. Fekvő fák és farakások 
köbözése. Álló fák köbözése, különösen alakszámok, irányma- 
gosság, törzstömegtáblák stb. segélyével. Állabok fatömegének 
meghatározása, kiszámlálás, próbaterek és körzés útján. Hartig 
R., Draudt, Urich és mások módszerei szerint. A mellék állab 
fatömegének és az áterdőlési fának kipuhatolása. A fák és 
állabok korának meghatározása, a vegyes korú állabok átlag
korának kiszámítása.

A növedék fogalma és nemei. Egyes fák és állabok tömeg- 
növedékének és a növekvés menetének meghatározása és gra
fikus ábrázolása. A fatermési táblák fogalma, jelentősége és 
használata. Azok felállításának módjai, az adatok beszerzése, 
összeállítása, rendezése és kiegyenlítése, különösen a grafikus 
módszer tüzetes ismertetése.

67. E r d ő r e n d e z é s t a n.
Fekete Lajos, r. tanár. Egész éven át hetenként 5 óra 

előadás, két délután gyakorlat.
Az erdőrendezéstan fogalma és felosztása. A növedék, 

még pedig a tömeg vagy mennyiségi, a minőségi és drágasági 
növedék. A mutató százalék elmélete és alkalmazása.

A szabályos erdő fogalma. A vágás forduló és a szabá
lyos vágáskor. Ennek különböző nemei, illetve megállapítása a 
különböző szempontok és feltételek szerint. A szabályos kor
fokozat vázolása és az évi vágástér meghatározása a különböző 
üzemmódok mellett. A fordaszakok és a korosztályok fogalma, 
azok száma és az utóbbiak által elfoglalt területek nagysága. 
A szabályos fakészlet fogalma és kiszámításának módjai. A sza
bályos hozam kiszámítása a különböző üzemmódok mellett és 
viszonya a szabályos növedékhez. Az erdő a valóságban és a 
szabálytalanságok kiegyenlítésének módjai röviden vázolva. 
Kiegyenlítés a hozam szabályozása által a vágásterület szabá
lyozása által, a szabályos fakészlet helyreállítása által. A fa
tartalék.

Erdőrendezési alapmunkálatok. A határok megvizsgálása, 
megállapítása és kijelölése, felmérés és térképezés; terület- 
számítás. Becslési elővizsgálatok. Tulajdonképeni becslési mun
kálatok: osztagolás, termőhelyi viszonyok felvétele, az állabok
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fanemének, eíegyességének, zárlatának, korának, fatömegének, 
növedékének meghatározásai és javaslatok tétele azok jövőbeli 
kezelésére nézve. Az erdő általános viszonyainak kipuhatolása. 
Az erdőgazdaság alapelveinek megállapítása. Az erdőnek gaz
dasági beosztása, üzemosztályok, vágássorozatok és tagok kép
zése, ezek megjelölése a térképen és a természetben. A hozam
szabályozás különböző módjai, vágás, osztás, térszakozás, 
tömegszakozás, egyesített szakozási mód, u. n. állabgazdaságra 
alapított erdőrendezési mód, a szabályos és valódi élőfakész
letek és a szab. és val. növedék arányára alapított hozamsza
bályozási módok.

A szálaié erdők berendezése és hozamának meghatározása 
általában. Hundeshagen képletének vagy más képletnek alkal
mazása, a Francziaországban divatozó módok. Hufnagl módo
sított eljárása, vagyis a vastagsági növekedésre álapított eljárás*

Üzemrendezés az eddigi üzemmód megváltoztatásával, 
nevezetesen áttérés szálaló erdőből, sarj- és középerdőből vagy 
vegyes erdőből, rendes vágású szálerdő üzembe. (Mindez példák 
kidolgozásával.)

A gazdasági üzemterv felállítása. Az üzemrendezési műnek 
végrehajtása, nyilvántartása, ellenőrzése és megújítása. A teljes 
erdőrendezési műhöz tartozó iratok, táblázatos kimutatások és 
térképek.

68. Erdőértékszámítástan.

Fekete Lajos, r. tanár. I. félév. Hetenként 3 óra előadás.
Az ehhez szükséges nemzetgazdaságtani előismeretek, a 

melyekből kitűnik a kamatos kamatszámítás alkalmazásának 
szüksége. A kamatszámítási elvismeretek beható tárgyalása, 
tekintettel az erdőérték-számításra. A talaj úgynevezett gaz
dasági érdekének kiszámítása. A talaj befektetési és forgalmi 
értéke. Az állab gazdasági, befektetési és eladási értékének 
kiszámítása. Kölcsönös viszony az állab ezen értékei között. 
Az állab egyes részeinek értéke. A szabályos előfakészlet értéke. 
Az erdő gazdasági, befektetési és eladási értéke. A szabályos 
állapotú erdőnek értéke. Az erdőjövedelemről. Az erdőérték- 
számítás alkalmazása különféle előfordulható esetekben. Pl. a 
gazdaság megváltoztatása, eladás, vétel, erdőosztás vagy egye
sítés, szolgalommegváltás, kisajátítás stb. eseteiben.

6*
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69. Erdészeti statisztika és irodalom története.

Fekete Lajos, r. tanár. 1. félév. Hetenként 2 óra előadás.
Annak rövid történelme és irodalma, a statisztikai hiva

talok, a statisztika módszere. Az erdészeti statisztika általában, 
annak tárgyai, a körében gyűjtendő adatok és azok feldolgo
zása. Az erdészeti statisztika irodalmi forrásai. A magyar állam 
általános átnézete: földrajzi fekvése, külső és belső szabása, 
éghajlata, erdőségeinek területi viszonyai, összehasonlítva más 
európai államokéval.

A magyar állam hegységeinek leírása, domborulati, kőzet
talajtani és .erdészeti viszonyai részletesen. A magyar állam 
erdészeti viszonyai egészben véve: a főbb fanemek elterjedése, 
elfoglalt terület, magassági viszonyok, a talaj és kőzet befo
lyása; az egyes üzemmódokban kezelt erdők területe; az erdők 
állapota nagy átlagokban, azok felújítása, czélszerű átváltoz
tatása. Az erdők használata és értékesítése. Munkásviszonyok. 
Közlekedési és kereskedelmi viszonyok. Bel fogyasztás, kivitel és 
behozatal. Mellékhasználatok. Erdőrendezés. Adminisztráczió. 
Országos erdei alap. Erdővásárlási alap. Szab. képzés.

Az erdészet történelme és irodalma. Források. Idevágó 
legújabb irodalmi források. Az erdészet történelmének forrásai 
a régi korból. Erdőgazdaság. Az erdők területében történt vál
tozások. A birtokviszonyok. Az erdők használata és értékesítése 
és az üzemmódok kifejlődése. Változás a fanemekben. Erdő
tenyésztés. Erdőrendezés. Szolgalmak, mellékhasználatok, vadá
szat. Erdei rendtartás, erdőrendészet, erdőtörvény. Erdőkezelés 
és adminisztráczió.

Az erdészeti tudományok és az irodalom kifejlődése: leg
régibb irodalmi művek, jáger írók, kamerálista írók. Az erdé
szet alaptudományainak első felkarolása. Újabb korszak 1890-től 
máig. A magyar erdészeti irodalom különösen. Az erdészeti 
szakképzés kifejlődése általában s Magyarországon különösen.

70. Erdőhasználattan.

Csíby Lőrincz, h. t. téli félév. Hetenként 4 óra előadás, 
4. óra gyakorlat.

A főhasználat tárgyának nyerése, idomitása, szállítása s 
értékesítése, továbbá a rnellékhasználat tárgyainak nyerése és
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értékesítése. A fatermelésre használt szerszámok. A fadöntésnek 
ideje. A fadöntési módok. A különböző döntési módok előnyei 
és hátrányai. A fadöntési szabályok. A fa feldolgozása vagy durva 
idomítása az erdőn. Az erdei választékok. A termelt fa közelí
tése. A termelt fának választékolása és eladásai mértékbe való 
összeállítása. A termelt fa felvétele. A fának szárazon való szál
lítása. A csúsztatás, vas- és fapályákon való szállítás. Sodrony
kötélpályák. A fának vizen való szállítása. Az úsztatás. Az 
úsztatásra berendezendő vizek szabályozása és felszerelése. Az 
úsztatás kivitele. A tutajozás, a tutajozásra berendezendő vizek 
szabályozása és felszerelése. A mezőgazdaságot gyámolító mel
lékhasználati tárgyak, leginkább ipari czélokra szolgáló mellék
használati tárgyak, a vadászat és halászat s egyéb jelentékte
lenebb mellékhasználatok.

71. Erdészeti iparműtan.

Csiby Lőrincz, h. t. I. félév. Hetenként 4 óra előadás, 4 
óra gyakorlat.

A fának műszakilag fontos tulajdonságai, úgymint: a fa 
alakviszonyai, súlyviszonyai, keménysége, hajlékonysága, hasa- 
dékonysága, szilárdsága, összeaszása és dagadása, a fa tartóssága, 
a fa tartósságát fokozó módok, a fa tűzereje, a fa hibái. A fának 
a fogyasztó iparágaknál való alkalmazása (részletezve az egyes 
iparágak szerint). Az erdei mellékiparágak és pedig a fűrészáru 
termelése, a faimpregnálás különböző módjai, a szénégetés, 
kátrányszurok és faecet termelés, fenyőkorom-égetés, hamuzsír 
főzés és mészégetés.

72. Gátak s gerebek szerkesztése.

Csiby Lőrincz, h. t. II. félév. Hetenként 3 óra előadás, 
2 óra rajz.

A vízgyűjtők. Ezeknek tervezését megelőző műszaki elő
munkálatok. A különféle szerkezet szerint s különböző anyag
ból épült vízgyűjtők felépítése. A zugók és az ezeket elzáró 
készülékek. A vízgyűjtők biztosítása és tartóssága. Bukógátak, 
ezek czélja, szerkezete, magassága. A felduzzasztás magasságá
nak és a duzzasztás távolságának meghatározása. A zsilipek és 
duzzasztók, ezeknek czélja és szerkezete. A gerebek szerkezete, 
általános elrendezése. A gerebekre gyakorolt víznyomás apasz-
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tása. A gerebek kezelése. A csatornák nélküli, csatornákkal 
átszelt és önkiterelésre berendezett gerebrakodók.

73. Mezőgazdaságtani encyclopedia és 
halászattan.

Csiby Lőrincz, h. t. II. félév. Hetenként 3 óra előadás.
A különböző talajok tulajdonságai. A telkesítés. Az alag-

csövezés keresztülvitele. Az egyes talajoknak más gazdasági 
mivelésre való átváltoztatása. A trágyázás. A gazdasági eszkö
zök és műszerek. A talaj megmívelésére vonatkozó szabályok, 
az általános növénytermelés. A különleges növénytermelés, 
úgymint a kalászosok, hüvelyesek, takarmánynövények, kapás
növények, kereskedelmi növények termesztése. A rétművelés, a 
rétek öntözésének módjai, uj rétek készítése. A szarvasmarha 
és lótenyésztés. A törvény által védelmezett halfajok rövid 
leirása. A halállomány apadásának okai. A halak ellenségei. A 
megapadt halállomány emelésének módjai. A pisztráng tenyész
tés. Természetes és mesterséges haltenyésztés. Peték és fiatal 
halak szállítási módja. A szabad és zárt tenyésztés. A táplálás. 
A pontynak tavakban való tenyésztése. A pontytavak berende
zése. A fogassüllő tenyésztése. A ráktenyésztés.

74. Vadászattan és fegyvertan.

Csiby Lőrincz, h. t. II. félév. Hetenként 3 óra előadás.
A hazai vadaknak vadászat szempontjából fontos termé

szetrajza. A különféle vadak vadászati módjai. A vadászkutyák, 
nevezetesen a vizsla és kopókölykök nevelése és tanítása. A 
vadak telepítése és tenyésztése szabadban és vadaskertekben. 
Vadóvás. A lőfegyver alkotó részei. A csőkészítés módjai. A 
lőpor készítése. A lövedék és göbecselőállítása. Az elöltöltő 
fegyverek szerkezete. A különbüző töltésmódok, a fegyverek 
belövése. A fegyverek kezelése és gondozása. A hátultöltő fegy
vereknek, nevezetesen a Lefaucheux, Lancaster, tűzfegyver, 
Werndl rendszerű és az ismétlő fegyverek szerkezete.
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Ötödik rész.

Tantervek és tanórarendek az egyes szakiskolák szerint 
elkülönítve.

A tantárgyak választásánál ajánltatik, hogy a hallgatók 
tanulmányaikat ugyanazon rendben és sorban folytassák, mint 
azt az illető szakiskolák tantervei és tanórarendjei tartalmazzák.

Azon bányász vagy kohász hallgatók, azonban a kik négy 
év alatt két szakot végezni akarnak, a két szakiskola tantár
gyait a tantervtől eltérőleg, de a tanórarendre való tekintettel 
oly módon oszthatják be 4 évre, hogy egyetlen egy semesterben 
sem lesznek túlterhelve.

Azon hallgatók a kik egy szakiskolának jó eredménnyel 
történt végzése után még egy szakiskola elvégzésére nézve kö
telezettséget vállalnak, a negyedik évre négyszáz (400) frtnyi 
ösztöndíjat nyerhetnek.

A két szakiskolát végzett hallgatók még abban a kedvez
ményben is részesíttetnek. hogy ama szakból, melynél alkal
maztattak már egy évi gyakorlat után államvizsgához bocsát
tatnak, s amennyiben mindkét szakból kívánnának oklevelet, 
az első államvizsga után egy év elmúltával a második szakból 
is államvizsgához bocsájtatnak.
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A) A bányászati szakiskola tanterve.

Téli félév. I. évfolyam. Nyári félév.

Tantárgy

El
ó'

ad
ás

Gy
ak

or
lat

Tantárgy

El
ó'

ad
ás

G
ya

ko
rla

t)

Mennyiségtan I. R. . . . 8 8 Elemző' térmértan .... 2
Vegytan............................. 6 —• Mennyiségtan II. R. . . . 3 f J
Ábrázoló mértan és rajz . 4 .6 Vegytan............................. 4 —
Szabadkézi rajz................. — 4 Ábrázoló mértan és rajz . 4 6
Természettan I.................... 2 — Szabadkézi rajz................. — 2

20 18 Geodesia I. R...................... 4 8
Térképrajz......................... — 4
Váltójog............................. 1 —
Nemzetgazdaságtan . . . 3 —

21 22

Téli félév. N. évfolyam. Nyári félév.

Tantárgy

El
őa

dá
s

G
ya

ko
rla

t^

Tantárgy
El

őa
dá

s

, G
ya

ko
rla

t
Qualitativ elemző vegytan 2 8 Quant, elemző vegytan. . 8
Erőmű- és szilárdságtan . 5 2 Geológia és kőzetek megh. 5 6
Ásványtan.....................*. 5 2 Paleontologia..................... 4 —
Középitészet......................... 4 6 Középitészet..................... 3 6
Hivatalos irálytau .... 2 — Erőmű- és szilárdságt. II. R. 4 2
Bánya- és vizjog .... 2 — Természettan és elektrot.. 5 4

20 18 Bányatelepek tervezése . — 4
Állami számviteltan . . . 2 —

23 30

Téli félév. III. évfolyam. Nyári félév.

Tantárgy

El
őa

dá
s

Gy
ak

or
lat

Tantárgy

El
őa

dá
s

G
ya

ko
rl

at
)

Bánya míveléstan .... 5 V g Bányamíveléstan .... 5 V «
Érczelőkészités................. 5 f ö Érczelőkészités................. 3 / ö
Ált géptan és hőelmélet. 7 6 Ált. géptan és hőelmélet . 5 4
Bányamértan..................... 3 6 Bányagéptan..................... 4 4
Út- és vasútépitéstan . . 3 2 Geodesia II. R..................... 4 8

23 22 21 24
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B) A vaskohászati szakiskola tanterve.

Téli félév. I. évfolyam. Nyári félév.

Tantárgy

El
őa

dá
s

Gy
ak

or
lat

Tantárgy

El
őa

dá
s

i El
őa

dá
s

Mennyiségtan I. R. ... 8 8 Elemző térmértan .... 2 _ :
Vegytan............................. 6 — Mennyiségtan II. R............ 3 2
Ábrázoló mértan és rajz . 4 6 Vegytan..................... .... . 4 —
Szabadkézi rajz................. — 4 Ábrázoló mértan és rajz . 4 6
Természettan I.................... 2 — Szabadkézi rajz................. — 2

20 18 Geodesia I. R...................... 4 8
Térképrajz......................... — 4
Nemzetgazdaságtan . . . 3 —

20 22

Téli félév. II. évfolyam. Nyári félév.

Tantárgy

El
őa

dá
s

Gy
ak

or
lat

Tantárgy
El

őr
dá

s

Gy
ak

or
lat

Qualitativ elemző vegytan 2 8 Quant, elemző vegytan . . 8
Erőmű- és szilárdságtan . 5 2 Középitészet..................... 3 6
Középitészet..................... 4 6 Természettan és elektrot. . 5 4
Ásványtan......................... 5 2 Erőmű- és szilárdságtan . 4 2
Hivatalos irálytan .... 2 — Tüzeléstan......................... 3 —
Graphostatika..................... 2 2 Állami számvitel .... 2 —
Bánya- és vizjog .... 2 — Váltójog............................. 1 —

22 20 18 20

Téli félév. III. évfolyam. Nyári félév.

Tantárgy

El
őa

dá
s

Gy
ak

or
lat

Tantárgy

El
őa

dá
s

Gy
ak

or
lat

Vaskohászat és öntészet . 7 Vaskohászat II. R.............. 5
Vaskobótelepek tervezése. 2 8 Vaskohótelepek tervezése. 1 2
Ált. géptan és hőelmélet . 7 6 Vaskémlészet..................... 2 12
Bányászati encyclopedia . . 4 — Ált. géptan és hőelmélet . 5 4
Út- és vasútépítés .... 3 2 Kohógéptan......................... 5 4

23 16 Viz- és hidépitészet . . . 3 2
Gépészeti iparműtan . . . 2 —

23 24
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C) Fémkohászati szakiskola tanterve.

Téli félév. I. évfolyam. Nyári félév.

Tantárgy

El
őa

dá
s qu

o
es>-C5

Tantárgy

El
őa

dá
s

j G
ya

ko
rla

t

Mennyiségtan I. R. ... 8 8 Elemző térmértan .... 2
Vegytan............................. 6 — Mennyiségtan 11. R. . . . 3 2
Ábrázoló mértan és rajz . 4 6 Vegytan............................. 4 —
Szabadkézi rajz................. — 4 Ábrázóló mértan és rajz . 4 6
Természettan..................... 2 — Szabadkézi rajz................. — 2

20 18 Geodesia I. R...................... 4 8
Térképrajz......................... — 4
Váltójog............................. 1 —
Nemzetgazdaságtan . . . 3 —

21 22

Téli félév. II. évfolyam. Nyári félév.

Tantárgy

El
őa

dá
s

Gy
ak

or
lat

Tantárgy
El

őa
dá

s

Gy
ak

or
lat

Qualitativ elemző vegytan 2 8 Geológia és kőzetek megh. 5 6
Erőmű- és szilárdságtan . 5 2 Quant, elemző vegytan. . — 8
Középitészet......................... 4 6 Középitészet..................... 3 6
Ásványtan......................... 5 2 Természettan és elektrot . 5 4
Hivatalos irálytan .... 2 — Erőmű- és szilárdságtan . 4 2
Bánya- és vizjog .... 2 — Tüzeléstan......................... 3 —

20 18 Állami számviteltan . . . 2 —
22 26

Téli félév. III. évfolyam. Nyári félév.

Tantárgy

El
őa

dá
s

Gy
ak

or
lat

Tantárgy

El
őa

dá
s

Gy
ak

or
lat

Fémkohászat..................... 6 Fémkohászat..................... 5
Fémkohótelepek tervezése 1 4 Fémkohótelepek tervezése 1 2
Fémkémlészet..................... 4 14 Fémkémlészet...................... 2 16
Géptani encyclopedia . . 3 — Pénzverészet..................... 3 2
Bányászati encyclopedia . 4 — Kohógéptan......................... 5 4
Út- és vasútépítés .... 3 2 Viz- éz hídépítés .... 3 2

21 20 Vegyészeti iparműtan . . 4 —
23 26
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Kiegészítő Umfolyavnok:

V

D) Bányászok számára a vaskohászati szakhoz.

Téli félév. IV. évfolyam. Nyári félév.

Tantárgy
03

T3cti40
w Gy

ak
or

lat
J

Tantárgy
03

40
S G

ya
ko

rl
at

ul

Vaskohászat és öntészet . 7 Vaskohászat és öntészet . 5
Vaskohótelepek tervezése 2 8 Vaskohótelepek tervezése 1 2
Graphostatika..................... 2 2 Vaskémlészet..................... 2 12

11 10 Kohógéptan......................... 5 4
Viz- és hidépitészet . . . 3 2
Gépészeti iparműtan . . . 2 —
Tüzeléstan.......................... 3 —

21 20

E) Bányászok számára a fémkohászati szakhoz.

Téli félév. IV. évfolyam. Nyári félév.

Tantárgy

El
ó'

ad
ás

i

G
ya

ko
rla

t^

Tantárgy
03

'Oeö40
W

1 G
ya

ko
rla

t|
Fémhohászat..................... 6 Fémkohászat..................... 5
Fémkohótelepek tervezése 1 4 Fémkohótelepek tervezése 1 2
Fémkémlészet..................... 4 14 Fémkémlészet..................... 2 16

11 18 Pénzverészet..................... 3 2
Kohógéptan......................... 5 4
Viz- és hídépítés . ’ . . 3 2
Vegyészeti iparműtan . . 4 —
Tüzeléstan......................... 3 —

26 26

F) Vaskohászok számára a bányászati szakhoz.

Téli félév. IV. évfolyam. Nyári félév.

Tantárgy

El
őa

dá
s

Gy
ak

or
lat

Tantárgy

El
őa

dá
s

G
ya

ko
rla

t

Bányamíveléstan .... 5 V 8 Bányamíveléstan .... 5 t g
Érczelőkészités................. 5 f ö Érczelőkészités................. 3 f ö
Bányamértan..................... 3 6 Bányagéptan..................... 4 4

13 14 Geodesia II. R..................... 4 8
Geológia............................. 5 6
Paleontologia..................... 4 —
Bányatelepek tervezése. . — 4

25 30
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G) Fémkohászok számára a bányászati szakhoz,

Téli félév. IV. évfolyam. Nyári félév.

Tantárgy

El
őa

dá
s

Gy
ak

or
lat

Tantárgy

El
őa

dá
s

Gy
ak

or
la

t

Rányamíveléstan .... 5 t Ö Rányamíveléstan . . . . 5 1 8
Érczelőkészítés................. 5 f ö Érczelőkészítés................. 3
Ált. géptan és hőelmélet . 7 6 Ált. géptan és hőelmélet . 5 4
Bányamértan..................... 3 6 Bányagéptan..................... 4 4

20 20 Geodesia 11. R..................... 4 8
Paleontologia..................... 4 —’
Bányatelepek tervezése . — 4

25 28

H) Erdészeti szakiskola.

Téli félév. I- évfolyam. Nyári félév.

Tantárgy

El
őa

dá
s

Gy
ak

or
lat

]

Tantárgy
El

őa
dá

s

Gy
ak

or
lat

Mennyiségtan I. R. ... 8 8 Erdészeti vegytan .... 4
Általános vegytan .... 6 — Növénytan 1. R.................. 4 8
Ábrázoló mértan .... 4 — Ábrázoló mértan .... 4 —'
Szerkesztési rajz .... — 6 Szerkesztési rajz .... — 6
Szabadkézi rajz................. — 4 Szabadkézi rajz................. — 2
Természettan..................... 2 — Térképrajz......................... — 4

20 18 Természettan és elektrot . 5 4
17 24

Téli félév. II. évfolyam. Nyári félév.

Tantárgy
CO

HÖCÖSO
W Gy

ak
or

lat

Tantárgy

El
őa

dá
s

Gy
ak

or
lat

Növénytan II. R................. 3 4 Középitészet..................... 3 6
Erdőhasználattan............... 4 4 Talaj- és klimatan. . . . 3 4
Állattan.............................. 3 2 Erdőtenyésztés................. 4 4
Erőműtan és érd. géptan . 4 4 Erdőbecslés......................... 4 4
Ásványtani encyclopedia . 3 . __ Geodesia I. R..................... 4 8
Középitészet......................... 4 6 Számvitel............................. 2 —

21 20 20 26
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Téli félév. Hl. évfolyam. Nyári félév.

Tantárgy

El
őa

dá
s

Gy
ak

or
lat

Tantárgy

El
őa

dá
s

G
ya

ko
rla

t

Erdőrendezés..................... 5 2 Erdőrendezés..................... 5 4
Erdészeti iparműtan . . . 4 — Viz- és hidépitészet . . . 3 2
Érd. stat. és érd. irod. tört. 2 — Nemzetgazd. és pénzügyt. 3 —
Erdőv. érd. vad. s urb törv 3 2 Gátak és gerebek szerk. . 3 2
Irály tan.............................. 2 — Mezőgazdaságt. encyclop. 3 —
Erdőértékszámitás .... 3 2 Vadászat és gyakorlat . . 3 —
Vasút- és utépitészet. . . 3 2 20 8

22 8

I) Erdőmérnöki szakiskola.

Az erdészeti szakiskola tantárgyain kivül hallgatják még a kö
vetkezőket:

Téli félév. Nyári félév.

Tantárgy

El
őa

dá
s |

Gy
ak

or
lat

Tantárgy
El

őa
dá

s
] G

ya
ko

rla
t

II. évfolyamban:
I Mennyiségtan II. R. . . . 

Elemző térmértan . . . .
3
2 l2

5 2

III. évfolyamban:
1 1I Erőműtan és szilárdságtan 4 2
1 11 1 4 ■ 2

IV. évfolyamban:
Ált. géptan és hőelmélet . 
Graphostatika.....................

7
2

6 Ált. géptan és hőelmélet . 
Tüzeléstan.........................

5
3

4

9 6 Geodesia 11. R.................... 4 1

12 8

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



Hatodik rész.

Szám szerinti kimutatása azon bányász-, vaskohász- és 
fémkohászoknak, a kik az akadémián tartandó állam
vizsgára annak életbe léptetésétől vagyis 1876. évtől 

1895. év végéig jelentkeztek.

1876-ban

bányász

1

vaskohász fémkohász bányagépész összesen

1877-ben 3 2 — — = 5
1878-ban 5 4 — — = 9
1879-ben 6 — 3 — = 9
1880-ban 6 3 7 1 = 17
1881-ben 9 9 3 1 = 22
1882-ben 16 3 4 — = 2:1
1883-ban 12 3 4 — = 19
1884-ben 10 3 4 1 = 18
1885-ben 11 4 — — = 15
1886-ban 8 6 3 1 = 18
1887-ben 8 5 1 — = 14
1888-ban 10 7 1 = 20
1889-ben 3 4 2 — = 9
1890-ben 1 8 3 — ----- 12
1891-ben 7 3 — 2 = 12
1892-ben 10 3 3 1 = 17
1893-ban 9 2 1 3 = 15
1894-ben 6 : 5 3 — = 14
1895-ben 4 4 3 — = 11

Összesen 145 78 46 11 = 280
Ezen 280 egyén az államvizsgánál következő általános 

osztályzatot nyert u. m.: jeles 71, jó 128, elégséges 67.
Az államvizsga ismétlésére utasíttatott 14.
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Hetedik rész.

Számszerinti kimutatása azon bányász- és erdeszhallgatok- 
nak, a kik az utolsó huszonöt év alatt az akadémiára 

felvétettek.

Tanév
II

Bányász 
és ko
hász

Er
dész

Össze
sen Tanév

Bányász 
és ko
hász

Er
dész

Össze
sen

1871-72 27 49 76 Áthozat 362 832 1194
1872-73 31 46 77 1884—85 26 133 159
1873-74 23 58 81 1885 - 86 19 144 163
1874—75 26 52 78 1886 - 87 14 137 151
1875-76 27 58 85 1887—88 19 143 162
1876-77 34 75 109 1888 - 89 11 93 104
1877—78 23 53 76 1889—90 10 64 74
1878-79 28 37 65 1890-91 18 66 84
1879-80 22 50 72 1891-92 21 65 86
1880-81 24 67 91 1892-93 23 36 59
1881—82 34 74 108 1893-94 17 32 49
1882 -83 33 111 144 1894-95 25 36 61
1883-84 30 102 132 1895 - 96 39 39 78

Átvitel 1 362 832 1194 Összesen 604 1820 2424
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Nyolczadik rész.

Az akadémia hallgatósága körében fennálló egyletek.

Az akadémián ez idő szerint fennálló egyletek a követ
kezők: 1. az akad. segélyző-egyesület; 2. az akad. ifjusági-kör; 
3. az athleta-club: 4. a felvidéki kör; 5. az erdélyi kör; 6. a 
bánáti kör; 7. a szepesi kör; 8. a dunántúli kör.

Ezek közül különös figyelmet érdemelnek:
1. Az akad. segélyző-egyesület. Ezen egyesület 1870-ik 

évben alakult és a beteg akad. hallgatók segélyezését czélzó 
»Akademischer Kranken-Unterstützungsverein«-ból fejlődött.

Az egyesület alapszabályai szerint az egyesület czélja: az 
akadémia szűkölködő hallgatóit készpénzzel vagy más módon, 
különösen betegségek esetében gyógyszerek s ápolási költségek 
fedezése által segélyezni. Az akad. rendszabályok értelmében 
minden egyes hallgató köteles az akadémiára való felvétele 
alkalmával az akadémiai segélyegylet javára 5 frtnyi tagsági 
díjat lefizetni.

A segélyző-egyesület 1875. óta a városi orvosok közül egy 
segélyegyleti orvost is választ évi 200 frtnyi tiszteletdíjjal.

A segélyegylet elnöke a szabályok értelmében csak akad. 
tanár lehet, a ki egyúttal az egylet vagyonát is kezeli.

Az akadémiai segélyző-egyesület elnökei a következő akad. 
tanárok voltak: 1871. Faller Gusztáv, m. kir. bányatanácsos; 
1876. dr. Schenek István, m. kir. főbányatanácsos; 1881. Sóltz 
Gyula, volt főerdőtanácsos s jelenlegi miniszteri tanácsos; 1891. 
óta mostanáig dr. Fodor László, m. kir. bányatanácsos.

Az elnökök fáradhatlan buzgó tevékenysége folytán az 
egylet vagyona következőképen szaporodott:
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Év frt kr. Év frt kr. Év frt kr.

1871 1462 16 1880 3781 95 1889 6248 62
1872 2395 27 1881 3996 73 1 1890 6435 48
1873 2456 58 1882 4434 06 1891 6539 50
1874 2835 83 1883 4885 36 1892 6803 71
1875 3193 40 1884 5123 37 1893 7023 98
1876 3292 21 1885 5230 67 1894 7316 62
1877 3435 67 1886 5475 33 1895 7595 78
1878 3595 67 1887 5569 07
1879 3702 80 ‘ 1888 5810 05

A szegénysorsú hallgatóknak eddig évenként átlag 555 
frtnyi segély adatott.

A segélyre szorultak egyenként vagyoni állapotuknak meg- 
felelőleg havonként 3—8 írttal segélyezhetnek.

2. Az akad. ifjúsági kör. A kör czélja: eszmecsere, olvasás 
és irodalmi munkásság útján, az akad. ifjúság önművelése, tes
tületi szellem ébresztése, a tagok szellemi és anyagi érdekeinek 
emelése.

A kör vagyona, a kör felosztása esetén az akad. segély
egyletre száll át, mely vagyont a segély egylet csak azon eset
ben csatolhat tőkéjéhez, ha három év lefolyása alatt a kör 
újból nem alakulna.

Van saját könyvtára, mely a köri tagok használatára áll.
A kör kebelében mint fiókegylet létezik még az u. n. akad. 

ifjúság köri »dal- és zeneegylet«, melynek czélja: a komoly és 
vidám ének és zene ápolásával a kedélyek emelése és a társa
dalmi élet nemesítése.

Hangszerek beszerzése és azok javítása, valamint hang
jegyek és más szükséges eszközök beszerzésének költségeit az 
ifjúsági kör viseli s ennek folytán a hangszerek, hangjegyek és 
egyéb vagyon az ifjúsági kör tulajdonát képezik.

3. Az Athleta Club. Ennek feladata az akad. ifjúság köré
ben a testgyakorlatot szervezni és terjeszteni, versenyeket ren
dezni, a versenyzők ösztönzésére díjakat kitűzni.

A testgyakorlatok az általános tornaegylet helyiségeiben 
tartatnak.

Az általános tornaegylet költségeinek fedezetére az aka
démia évenként 350 frtot fizet a városi pénztárba.
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