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I. A főiskola feladata és^alapítása.
Főiskolánk feladata: a bányászat, kohászat és
erdészet terén alkalmazandó mérnököknek elméleti
és gyakorlati alapon való kiképzése, valamint a vo
natkozó tudományágaknak szisztematikus fejlesztése:
az intézet tehát műszaki főiskola jellegével bir.
Mint mérnökképző tanintézet a hasoncélú euró
pai intézetek között az 1747-ben elsőnek létesített
franciaországi école de ponts et chaussés után, idő
rendben másodiknak 1763-ban Selmecbányán állítta
tott fel; — az alapítás Mária Terézia királyné
(1740— 1780) bölcs kormányzatának szülötte.
A z oktatás körét eredetileg és 45 éven át kizáró
lag a bányászat speciális igényei szabták meg; e
centrumból azonban igen tág mezőkre futottak ki az
érdekeltség szálai. Különösen kiemelendő, hogy a
bányabiztonosítás és a kohászat fa- és faszénszükség
lete révén, az ásványtermelés és ércolvasztás lehető
ségének, valamint tartamosságának feltételei sorában
az „erdő“ is rendkívül fontos szerepet töltött be, mi
nek folytán a selmeci főiskolára az adott viszonyok
követelményeihez képest az erdészeti tudományok
ápolása is hárúlt.
Rendszeres
bányászati szakoktatással,
mely
kincstári bányatisztek kiképzésére irányúit, Magyarországon már 1735-ben találkozunk. Az ezévi június
hó 22-én kelt udvari rendelet a hidraulikus gépészet
ben, továbbá az út- és hídépítésben kitűnt s ezen a
címen a berlini akadémia tagjai közé is beválasztott
Mikovényi Sámuel vezetése alatt, Selmecbányán egy
iskolát létesít, melynek tanterve szerint a mennyiségtant a kizárólag e feladatra kinevezett Mikovényi adja
elő, míg a szaktárgyak, és pedig közvetlenül az üzem
körében demonstrációval kisért előadását négy aktiv
bánya tiszt látja el. A tanfolyam két évre terjed s el
végzése után a tanulók elméleti és „in ipso opere
operante“ gyakorlati vizsgát tettek. — Hasonló szak
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iskolát emelt az udvari kamara 1747-ben Szomolnokon
és a Bánságban.
Ezek a tanintézetek a theoriának csak aláren
delt s inkább azt a szerepet juttatták, hogy a fennálló
praxis észszerű alapjai szempontjából az üzem veze
tésére kiképzendő személyzetet előítéletektől ment,
elfogulatlan gondolkozásra és öntudatos műszaki te
vékenységre szoktassák.
A mathematikai és természettudományos alapon
álló, a régi empirikus felfogás és eljárások megjaví
tására és egészen új csapások kitűzésére hivatott,
szoros értelemben vett bányamérnöki elméleti oktatás
hazánkban s egyszersmind az egész kultúrvilágon az
említett bányásztanodának Selmecen 1763-ban tör
tént megalapításával veszi kezdetét.
Hogy Magyarországon a műszaki ismeretek tudo
mányos fejlesztésére és felsőbb fokú intézmények ter
jesztésére éppen a bányászat körében történt meg az
első lépés, annak oka egyrészt abban rejlik, hogy e
termelési ágazat nálunk a kamerális érdeket, a virágzó
és messze földön hírneves magyar bányászat tetemes
adója (urbura) kapcsán, valamint a kötelező nemes
fémbeváltás révén a legközelebbről érintette; — más
részt a XVIII. század közepén, az építészet különböző
terrénumaitól eltekintve, szinte kizárólag a gépekkel
dolgozó bányászat vetett fel érdemleges technikai
problémákat; — hiszen az ipar, mely a műszaki tudás
gyümölcsöztetésének ma legtermékenyebb vidéke, ak
kor még a kézművesség alacsony színtáján, gyenge
egyéni vállalkozások szűk határai között termelte a
kisszámú és szerény fogyasztó közönség ugyancsak
szegényes igényeihez mért szimpla cikkeit.
A selmeci felsőfokú tanintézet kiépítése a sür
gősség fokához igazodó egymásutánban haladt. Az
1763-ban az ásványtan, vegytan és kohászat számára
rendszeresített kathedrát 1765-ben a mennyiségtan
tanszéke, majd 1770-ben a bányaműveléstani tanszék
felállítása követi. — A felsőiskolai jelleget határozot
tan karakterizálta a kinevezett első három professzor
nak egyénisége, akik közül a kohászati tanszékre meg
hívott Jaquin Miklós előkelő vegyész hírében állott,
később a bécsi egyetemen folytatta tanári működését
és tudományos érdemeiért bárói címmel tüntettett ki;
nem maradt mögötte a Jézustársasági atyák sorából
a mennyiségtani tanszék vezetésével megbízott Boda
Miklós sem, aki előzőleg a gráci fizikai múzeum igaz
gatói tisztét töltötte be s mint mathematikus is köz-
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elismerésben részesült; végül a bányamüveléstani kathedra professzora Delius Traugott Kristóf, a kettős
monarchia bányászvilágának páratlan szaktekintélye
volt, akinek nagy tudományos felkészültséggel készült
rendszeres bányamüveléstani tankönyvét ma is klaszszikusnak kell Ítélnünk; a munka különben e téren az
első szisztematikus irodalmi alkotás s a párisi tudo
mányos akadémia pártolása mellett francia fordítás
ban is látott napvilágot.
Az 1770-ben adományozott ,»akadémia“ cím már
csak az iskola eddigi belső tudományos jellegének
külső kifejezését jelentette.
A tanári kar úttörő grémiumát a méltó utódok
egész sora követi; — legyen szabad itt aXVIII.század
beliek közül különösen kettőt kiemelnünk: Scopoli
Jánost, aki bölcsészeti és orvostudor volt s később a
páviai egyetem vegytani s növénytani tanszékét nyerte
el, továbbá Haidinger Károlyt (1788), akinek a föld
tan körébe vágó egyik munkáját a pétervári tudomá
nyos akadémia pályadíjjal jutalmazta.
A z akadémiai oktatás három, egy-egy éves tan
folyamra oszlott: az első évben a minden technikának
alapját képező mathezis (aritmetika, algebra, geome
tria, trigonometria, stereometria) és fizika (mecha
nika, hidrostatika, aerometria, hidraulika, optika); — a
második évben a mineralógia, vegyészet, kémlészet és
kohászat; — a harmadik évben a bányamüveléstan (be
leértve a földtant, ércelőkészítést, géptant, üzemi
szevezetet és adminisztrációt, a kamerális tudományt,
bányajogot és erdészetet is) adatott elő. — A tanév
január 1-től december 31-ig tartott; csak 1834-ben
hozták be a szeptember és október hónapokra eső
nagyszünidőt.
A II. és III. tanfolyam látogatására való bocsátás
az előző tanfolyam tárgyaiból a főkamaragrófi hivatal
jelenlétében teendő vizsga sikerétől függött. Az elő
adások hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton dél
előttönként 2— 2 órában folynak, a hét többi napja,
valamint a délutánok általában véve rajz, üzemi és
egyéb gyakorlatokra fordíttatnak, mely gyakorlatokon
tapasztaltakról a hallgatók tanárjuknak hetenként
írásbeli jelentést voltak kötelesek tenni; — a jelentések
minden negyedévben a főkamaragrófi hivatalhoz ter
jesztettek fel; 1833 óta a növendékek a három évi tan
folyam végeztével a bányászat különböző ágainál egy
évet tartoznak eltölteni, mely gyakorlati idő alatt, a
tél folyamán, a hivatalos irálytant hallgatták.
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A z intézet hallgatói közé nemcsak a humaniórákat végzett, de oly egyének is felvétettek, akik for
mális kvalifikáció nélkül, az elvont előadások eredmé
nyes látogatásához megkívánt előismeretek bizonyíté
kát szolgáltatták. 1809-ben azok részére, akik meg
felelő előképzettséggel nem rendelkeztek; — a logika,
mennyiségtan és természettanból egyéves ,,filozófiai
kurzus“ és ennek ellátására új tanszék intézményeztetett. Minden jelentkező, tekintet nélkül arra, hogy
a most említett tárgyakat valamely egyetemen vagy
gimnáziumban már hallgatta, a főkamaragróf elnök
lete alatt tartandó felvételi vizsgára volt köteles és
csak ennek a vizsgának sikeres letétele esetében men
tették föl a kurzus hallgatása alól. A bányatisztvise
lők és bányatulajdonosok gyermekei, s közöttük első
sorban a magyar honosok, praeferenciát élveztek. Az
ú. n. praktikánsok állami ösztöndíjban részesültek s
tanulmányaik befejezése után kincstári alkalmazta
tásra volt igényük. A saját költségükön tanulók
(Bergschüler) felvétele ügyében eredetileg esetenként
az udvari kamara döntött, mely praxist az 1832. feb
ruár hó 21-én kelt udvari rendelet megszüntetvén, ki
mondotta, hogy a felvételhez a filozófia absolválásának igazolása elegendő s felsőbb hozzájárulásra többé
szükség nincsen.
Az akadémia tanárai bányatanácsosi rangban ne
veztettek ki s egyben a főkamaragrófi hivatal szava
zati joggal bíró ülnökei is voltak. A z intézet igazga
tása a főkamaragróf hatáskörébe tartozott; — a főfel
ügyeletet a bécsi udvari kamara gyakorolta.
A főiskola különösen laboratóriumi munkákkal
kapcsolatos tanítási módszere miatt tűnt ki s oly hír
névre tett szert, hogy hallgatóságában Európa minden
müveit nemzete talált képviseletet és amikor a francia
állam 1794-ben a párisi műegyetemet felállította, a
selmeci akadémia oktatási módszerét vette alapúi.
5. „A hallA hallgatók száma 1763-tól 1809-ig összesen több
gatókszáma mint 1000 főre rúgott; 50% magyar honos, 40% osznemzetlsége trák származású és 10% más állambeli. Soraikból tués néhány dásuk és érdemes közgazdasági, valamint adminiszközUlűk ktí- trativ tevékenységük elismeréseképen sokan a legmalönösen ki- gasabb állásokba emelkedtek és a legritkábban osztotüntizakem- gatott kitüntetésekben részesültek. Példaképen említber 1763-tól jük az aradi születésű báró Leithner József cs. kír.
1808-ig".
titkos tanácsost, aki a réznek az ágyúfémből való kiolvasztási lehetőségét találta fel, mely kérdés meg
oldásával Franciaországban hosszú időn keresztül si-
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kertelenül kísérleteztek s akinek nevéhez fűződik a
pénznemnek egyszerű átverésének módja más pénz
lábra és névértékre, amely eljárás később Angol
országban a piaszterek átverésénél nyert különösen
előnyös alkalmazást. Hasonló rangra tett szert gróf
Wrtby Ferenc cs. kir. val. titkos tanácsos és arany
kulcsos; — míg Stadler József, Drevenyák Ferenc és a
francia családból származó Lili János cs. kir. udvari
tanácsosságig vitték, utóbbinak fia József pedig az
Ausztria és Szászország közös birtokát képező wieliczkai sóbányák guberniális tanácsosi címmel felruhá
zott elnöki tisztét töltötte be, stb.

II. Az erdészeti tanintézet alapítása 1808-ban és
beolvadása a bányászati akadémiába 1838-ban.
Mértföldjelző a főiskola történetében az 1808., 1..,Azerdéilletve 1809. év. Ekkor létesült, illetőleg nyílt meg Sei- szeti taninmecen az erdészeti tudományok önálló művelése és tézet felólfelsőfokú oktatása céljából az erdészeti tanintézet.
Iítása1808A XVIII. század vége felé ugyanis a közlekedési bán és az
eszközök szaporodásával és a faanyagot igénylő s fel- ebő erdétzdolgozó iparágak fellendülésével az ,,erdő" kiemelke- tanárok",
dik kisszerű helyi szerepéből, a piac és a köztudat oly
nemzeti kincsnek kezdi tekinteni, melynek gondozása
nemcsak a bányavidéken életbevágó és nem egyedül
a bányászatra tartozik, hanem az állam egyetemes
jólétének nélkülözhetetlen emeltyűje és mint ilyen,
speciális tudományos művelést és országosan általá
nos gyakorlati intézkedéseket követel. A modern
szellem az erdővédelemről szóló 1790. évi LVI. és
LVIL, valamint az 1807. évi XVII., XX. és XXI. ma
gyar országgyűlési törvénycikkekben nyer legíszlativ
megnyilatkozást; a kormányzat terén pedig a selmeci
erdészeti tanintézetnek rakja le alapköveit.
A z első és egyben a szervezést is végrehajtott
erdésztanár Wilkens Henrik, a filozófia és orvostudo
mányok doktora, akit 1835-ben Faistmantel Rudolf
váltott fel. Előbbinek érdemeit alkotásaira utaló sír
köve hirdeti: ,,Is raram doctrinam vita et morte pobavit, Vita: labor, studium, — mors via ad astra fuit“ ;
— utóbbinak kiválóságára jellemző, hogy mint cs. kir.
miniszteri tanácsos, a Lipótrend lovagja, a szász her
cegi Erneszt házirend comthurja, a cs. kir. bécsi me
zőgazdasági és az osztrák birodalmi erdészeti egyesü
letnek alelnöke lépett nyugalomba.
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A tanulmányi idő eredetileg két évben állapítta
tott meg, 1811-től fogva azonban a bányászokkal
együtt hallgatott, fent említett ,,filozófiai kurzus“ be
iktatása folytán három évre terjedt. Az erdészeti tan
tárgyakat két éven át heti négy órában a bányanöven
dékek is kötelesek voltak látogatni.
2. „Az érdéAz erdészeti intézet 1838-ban a bányászati akaszeti iskola démiába olvadt s ettől kezdve a főiskola a ,,bányabeolvadása és erdőakadémia“ nevet vette föl.
a bányászati
Az egyesített tanintézet 1846. október hó 6-án
akadémiá- kelt legfelsőbb jóváhagyással új szervezetet nyert,
ba 1838-ban Ekkor már hat kathedrán hat rendes tanár működött,
s az egyesi- akik a főkamaragróf, mint akadémiai igazgató, elnök
tett tanlnté- lete alatt, a főkamaragrófi hivatal mellett, önállóan
zet új szer- szervezett tanácsot alkottak. Ennek a ,,cs. kir. bányavezete és és erdőakadémiai igazgatóságnak“ hatásköre az akatanrendsze- démiát illető összes ügyek vitelére kiterjedt s felterre 1838-tól jesztéseit a bécsi udvari kamara útján egyenesen ő
1848-ig“.
Felségéhez intézte.
A növendékek tanulmányi ideje a bányászati
szakon négy évre terjesztetett ki, és pedig a túlterhe
lés veszélyének elkerülése céljából olykép, hogy sze
meszterenként a rajzon kívül a szaktárgyak közül
kettőnél több kollégiumot felvenni nem lehetett; — az
erdészeti fakultáson továbbra is a három évi kurzus
maradt meg. A bányász és erdész növendékek az első
évben együttesen hallgatták az alsó és felső mennyi
ségtant, geometriát, természettant és erőmütant; a
bányászok a második évben a vegytant, ásványtant és
polgári építészetet; a harmadik évben a földtant, pa
leontológiát, bányaműveléstant és ércelőkészítést, bányajogot, perrendtartást és géptani szerkesztést; a
negyedik évben a bányamérést, bányagéptant, hivata
los irálytant, kémlészetet, kohászatot, ércbeváltási
rendszert, pénzverést és a kettős számvitelt; — az er
dészek a második évben a vegytant, kőzet és talajtant
és a polgári építészetet, a harmadik évben a növény
tant, állattant, erdőműveléstant, erdőigazgatást és er
dőméréstant hallgatták. Mindezekhez a megfelelő
gyakorlatok járultak.
3. „Az 1848Alig kezdte meg azonban az így korszerűsített
iki magyar főiskola reorganizált tantervének életbeléptetését,
harc%saaz m^r ls á^tat vetett működésének a 48-as magyar szaakadémia badságharc fegyveres tényei és ennek leigázása után,
működésé- az abszolút osztrák hatalom érvényesülése folytán
nek felfüs- bekövetkezett politikai konstelláció. A hazafias ifjúsesztese \ s^g Kossuth függetlenségi lobogója alá sietett, mire a
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Kamarilla megtorláskép 1849. március hó 16-án be
zárta az akadémia kapuit. Az idegen növendékek
végkép elszakadtak a bányászati tudományok selmeci
fokusától, — a magyar honosok pedig tanulmányaik be
fejezése céljából a vordernbergi, valamint az akkor
alapított leobeni és pribrami bányászati tanintézetekre
voltak kénytelenek beiratkozni.
A z 1850-ben ismét megnyitott akadémia az 4 Az aka.
1846-iki alapokon folytatta működését, de tanulmányi kémiai előrendszere az abszolút korszak alatt is bizonyos váltó- acjások
zásokat szenvedett, amelyek a terjedelmesebb vállal- folytatása
kozássá fejlett bányászat és kohászat fokozottabb igé- f 850-ben és
nyeivel iparkodott számot vetni. Különösen nagy ha- tanrendizerladás mutatkozik a géptan és kohászati előadások ke- változtatáreteinek jelentékeny kibővítésében; — 1860-tól kezdve sok az ab.
a gépszerkesztés, továbbá a bányagéptan és külön a SOiut uralom
kohógéptan, valamint az idetartozó rajzgyakorlatok a|att..
számára az utolsó három évfolyamban tekintélyes
óraszám van biztosítva s 1866 óta e kollégiumok egy
önálló tanszék munkakörét alkotják. Különválik a
kohászat — és a kémlészettantól a vegytan és termé
szettan, melyeknek előadása szintén egy újonnan fel
állított kathedra feladatkörébe van utalva; — másfelől
az így tehermentesített kohászati tanszék kollégiumai
nak általános kohászatra és speciális fémikohászatra
való osztása mellett, intenzívebb óraszámmal szol
gálja a szakképzés érdekeit.
Az erdészeti fakultás bekapcsolása óta működött 5. „A legkitanárok és igazgatók közül különösen kiváltak: a láng- válóbb taeszü Schittkó József, aki a közvetlen hatású vízosz- nárok és
lopgépek vezérművének nagyjelentőségű megreformá- igazgatók
lásán kívül a forgó mozgással működő vízoszlopos gé- 1808-tól
pet találta fel; — Russegger József cs. kir. miniszteri 1867-lg".
tanácsos, a Lipótrend lovagja és a görög Megváltórend
vitéze, aki főleg az ércelőkészítés körébe vágó irodal
mi tevékenységével szerezte hírnevét s Európában,
Ázsiában és Afrikában tett utazásainak tapasztalatai
ról megjelent munkája nyomán számtalan tudományos
társulat tagjai közé választatott; — a találmányai
ért Lipótrenddel és Miklós orosz cár által a brilliáns
II.-rendű Szent-Anna-rendjellel kitüntetett Svaiczer
Gábor; — a vegytan terén intertiacionálisan elismert
Dr. Wehrle Alajos, aki mielőtt selmeci professzorrá
kineveztetett, a bécsi egyetem rendkívüli tanára
volt; — Honig János, a polgári építészet tanára, aki
utóbb a bécsi műegyetemre rendes tanárnak hivatott
meg stb.
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6. „A hall1809-től 1867-ig nem kevesebb, mint 4260
satókfzárna egyén látogatta a főiskolát, kiknek 55%-a magyar,
és nemzeti- 43% -a osztrák, 2% más állambeli volt. Ehhez
sége 1808- a nemzedékhez tartozott az általa megkonstruált
tói 1867-lg és róla elnevezett szérekről és szivattyúkról eurós néhány ki- paszerte hírneves Rittinger P éter; —
a vaskoháváló hírnév- szat terén szerzett érdemeiért a vaskoronarendre szert tett dél kitüntetett s osztrák birodalmi lovaggá ütött
volt nővén- Hampe József; velük tanult a nagystilü Hocheder Jádék".
nos, aki a Brasilian Company angol társaság brazíliai

főbányaigazgatói (Chief Mining Manager) tisztében
oly pompás eredményeket mutatott fel, hogy 1841-ben
felajánlották neki a keletindiai bányák főigazgatósá
gát; ugyan ő adta meg az első lökést a Mining-Journal
angol bányászati folyóirat megindítására; — e kor bá
nyásznövendéke Gränzenstein Gusztáv is, a 60-as
évek végén a független magyar pénzügyminisztérium
helyettes államtitkára és a Szent-Istvánrend lovagja; —•
Pech Antal miniszteri tanácsos, a külföldön is jól is
mert bányatörténelmi író, a magyar tudományos aka
démia tagja; — Heyrovszky Károly, az 1849-ben felál
lított pribrami bányászati intézet első bányaműveléstani tanára stb.

III. Az akadémia ismételt megreformálása 1867-től
1904-ig.
1. „Az alkotA magyar alkotmánynak 1867-ben bekövetkezett
mány vissza- visszaállítása új érát nyit az akadémia fejlődésében,
állításának A z eddig a kettős monarchia közösen kezelt szakigéhatása az nyeinek együttes fedezésére hivatott iskola most már
akadémia kizárólagosan magyar állami intézmény karakterét
további fel- ölti fel. A főfelügyeletet a független magyar pénz
lő désé re". ügyi kormányzat gyakorolja s az eddigi hivatalos né

met nyelv helyébe, úgy az ügyvitel, mint az oktatás
terén, a magyar nyelv használata lép. A felszabadult
nemzeti élet eleven ereje azonban az intézet belső
szervezetében és a mérnökképzés többirányú lényeges
vonatkozásaiban is mélyreható és a liberális szellem
jegyében született reformokat indított meg.
2. „TanszaA Farbaky István által szervezett és 1872-től
badság be- 1876-ig érvényben volt akadémiai rendszabályok a
hozatala és teljes tanszabadság és a specializálás elveire fektetaz akadé- ték az oktatást, mely 1. a bányászati, 2. fémkohászati,
mia autó- 3. vaskohászati, 4. gépészeti és építészeti és 5. az ernom alapon dészeti szakiskolák között oszlott meg. A tanidény
való szerve- minden szakon egyformán három évben volt megálla
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pítva; — az erdészeti szakot végzett hallgatók, ameny- zése 1872nyiben ú. n. „erdőmémöki“ minősítésre pályáztak, még ben."
egy további éven át intenzívebben hallgatták a szoros
értelemben vett technikai tárgyakat. A z alaki képe
sítés az államvizsga sikeres letételével szerveztetek
meg; — ellenben a szemeszterek végén olynemü vizs
gák, melyek alapján abszolutóriumok vagy tanbizonyít
ványok lettek volna kiadhatók, nem tartattak. Viszont
a tanárok szemeszterenként legalább kétszer kollok
viumok útján kötelesek voltak hallgatóik előmenete
léről meggyőződést szerezni, de a kollokválásra csak
az ösztöndíjas és azok a hallgatók szoríttattak, akik
ösztöndíjat óhajtottak elnyerni.
Az akadémia igazgatása autonóm alapokon épült
fel, amennyiben a selmeci főbányagróf eddigi igazga
tói hatásköre megszűnt, s úgy az igazgatót, mint az
aligazgatót és az egyes szakiskolák élén álló szakfő
nököket a tanári kar a saját kebeléből választotta. A z
igazgatót ebbeli minőségében ő Felsége erősítette meg.
Az új tanrendszer azonban mindjárt az első tur
nusban megbukott, mert a hallgatók a tanszabadság
gal visszaélve, a lelkiismeretükre bízott kötelességtel
jesítésnek nagyon fogyatékos tanujelét adták; az első
évfolyamban csak 36%, — a másodikban 51% — és
a harmadikban 59% kollokvált.
A szomorú tapasztalatok 1876-ban ismét egy új 3.„Szemesztanulmányi rend kibocsátására vezettek, amelyeknek terenként
módosító intézkedései közül a következőket emel- kötelező
jük ki:
vizsgák előA szakiskolák eddigi beosztása megtartatott. írása éf válMínden szemeszter végén — ülnökök jelenlétében — toztatások
rendes, a tanév elején pedig pótló vizsgálatok folynak, afakultások
Aki valamely tantárgyból a vizsgát letenni elmu- számában
lasztja, vagy a pótvizsgálaton eredményt felmutatni 1876 illető
nem képes, az illető tantárgyat a legközelebbi tanév- leg 1895ben ismételve köteles hallgatni; ha pedig az ismételve ben.”
hallgatott tantárgyból a szemeszter végén sem nyer
vizsgaosztályzatot, az akadémiáról végleg elbocsá
tandó. Ezen kényszerrendszabályok folytán az ifjú
ság tanulmányeredményeiben lényeges javulás ál
lott be.
1895-ben a tanrend módosulást szenvedett; ne
vezetesen az általános géptan s előkészítő tárgyainak
hallgatása a bányászokra is kitérjesztetett; ezzel
azonban a speciális bányagépészeti szakiskola el
vesztette létjogosultságát és mint fölösleges, tényleg
el is töröltetett. Ugyanebben az évben a gyakorlati
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kiképzés intenzívitásának fokozása céljából behozat
tak az ösztöndíjasokra kötelező nagyszünidei gyakor
latok, amelyeket a szakbavágó üzemeknél kellett tel
jesíteni.

IV. Az akadémiának „M. kir. bányamérnöki és erdő
mérnöki főiskolává“ történt átminősítése 1904-ben.
1. „Az 1904.
Nevezetes fordulópontot jelent az alma mater
évi reform történetében az 1904. évi reorganizáció, mely az intéalapelvei“. zet belső és külső jellegében a modern egyetemi ok

tatás és szervezet nivójának kellékeit iparkodik meg
valósítani. Az „akadémia“ címet, mely ezidőtájt egy
sereg középfokú tanintézet hivatalos megjelölésére
szolgált, a tudományokkal való foglalkozás felső szín
táját jobban kidomborító „főiskola“ elnevezés váltja
fel; — a „bányamérnöki“ , „kohómérnöki“ és most már
általánosított „erdőmérnöki“ jelző pedig a végzett
hallgatók gyakorlati alkalmazásának társadalmi ka
rakterét juttatja praegnansan kifejezésre. A főiskola
élén, a rendes és rendkívüli tanárokból álló autonóm
főiskolai tanács s az általa kétévenként választott
„rektor“ áll; a főfelügyelet a pénzügyminisztert illeti,
aki hatóságát az erdészeti fakultásra nézve a földmivelésügyi miniszterrel egyetértőleg gyakorolja. A bá
nyamérnöki, fémkohómérnöki, vaskohómérnöki és er
dőmérnöki szakosztályok ügyeit a tanács által éven
ként választott szakosztályfőnökök vezetik. A tanul
mányi idő minden osztályon négy évre terjed; egyéb
ként a szemesztervégi kötelező vizsgák rendszere föntartatott s a mérnöki oklevél is úgy mint eddig, az ab
szolutórium elnyerése és legalább két évi üzemgyakor
lat után tehető államvizsga sikeres kiállása esetében
adatik ki; — minősítő ereje, a mémökrendtartásról
szóló törvényünk szerint, a műegyetemen szerzett
mérnöki diplomával egyenlő értékű.
2. „A hazai
A külföld előtt is közismert tény, hogy Magyar
bányászat ország 1867 óta úgy a szellemi kultúra, valamint a
és erdészet gazdasági élet nívója szempontjából s utóbbi tekintetfellendülése ben főleg a nagytőke nagyobb arányú bekapcsolása
1867 óta és folytán rendkívül szerencsés fejlődésnek indúlt. Réa főiskola szünkről elegendő reámutatni a bányászat és kohászat
leski valóbb fellendülésére, melynek súlypontja a kincstárról a
tanárai és túlnyomóan részvénytársasági alapon organizált manövendégánvállalkozás faktoraira csúszott át s ezek kezében
kei“.
különböző feldolgozási és finomító művekkel kibőví-

tett nagy és vegyes üzem jellegét öltötte fel; az ipari
központosítás az egész vonalon érvényesül. A magánvállalkozás jelentőségét illusztrálja például az 1914.
évi statisztika, mely szerint tárgyi évben a bánya- és
kohótermékek összesen 197,913.312 koronányi értéké
ből a kincstárra csak 55,491.146 korona, tehát 28%,
sőt, ha a kősóbányászatot, mint állami monopóliumot
kirekesztjük, csupán 13% esett, — a többi 87% a pri
vát üzemek produktuma volt.
Az okszerű erdészet hasonló méretű lépésekkel
iparkodott a maga speciális érdekeinek és termelé
kenységének feltételeit megalapozni és tartalmassá
tenni; — az 1879: XXXI. t.-c. a kötött forgalmú erdő
birtokra kimondja a hatósági jóváhagyás alá terjesz
tendő üzemtervek kötelező készítését és kvalifikált
erdészeti személyzet alkalmazását; az 1898: XIX: t.-c.
pedig a most említett erdők egy részének feltétlen,
más részének arra az esetre szóló állami kezelésbe
való adását rendeli el, ha a birtok jövedelme külön
erdőtiszt tartását el nem bírja. Ilyen intézkedésekkel
sikerült a múlt század 50—60-as éveiben az úrbéri
erdők kiosztása nyomán nagy arányokban megindúlt
devosztációnak útját állani s a kitermelést észszerű
korlátok közé szorítva, nemcsak a meglévő faállo
mányt a birtokosok könnyelműsége és a spekuláló
tőke kapzsiságával szemben megtartani, de azt új ül
tetésekkel gyarapítani is, úgy, hogy Nagymagyarország erdőterülete nem kevesebb mint 12,642.000 hol
dat tett ki.
A haladás ez örvendetes elánja végeredményben
a főiskola padjain kapta a felhajtó erőt; a tanítómes
terek buzdító szelleme és átplántált tudása gyümöl
csözte a kiképzettek szakavatott és lelkiismeretes
munkájában az eredményt. — Felejthetetlen nevek
a tanítványok emlékezetében, de a tudomány törté
hetében is: Farbaky István, Dr. Schenek István, Herrmann Emil, Fekete Lajos, Vadas Jenő és annyi más . . .
— Farbaky, rokonlelkü kollégájával, Schenekkel
együtt már a múlt század 70-es éveiben egy világító
gázt fejlesztő készüléket szerkesztett, majd a 80-as
évek elején a Faure-féle gondolat alapján megkon
struálják a róluk elnevezett előnyös hatású akkumu
látort, mely Európa összes államaiban szabadalmaz
tatott; egyébként az akkumulátorokról irt közös mun
kájukat a Magyar Tudományos Akadémia a Marczibányadíjjal jutalmazta. — Méltóképen sorakozik hoz
zájuk Herrmann Emil, akit a telített és túlhevített gő-

16

zök, a gázok thermodynamikája, valamint a szilárd
ságtan és mechanika terén végzett széleskörű kutatá
sai és önálló megállapításai révén Grashof, Zeuner,
Bach, Föppl és Fischer mellett egyenrangú társképen
emlegetnek. Egyidőben dolgozik a főiskolán Fekete
Lajos, a vaskoronarend lovagja és a Magyar Tudomá
nyos Akadémia tagja, kinek lankadatlan buzgalmát
különösen az erdei fák földrajzi elterjedéséről az ál
lam által segítségére rendelt Blattnyual együtt megirt,
e nemben páratlan irodalmi alkotása hirdeti és Vadas
Jenő, a magyar erdészeti kísérleti ügy úttörője és az
erdészeti kísérleti állomások nemzetközi szövetségé
nek egyhangúlag megválasztott elnöke.
Miként a tanárok közül, úgy a tanítványok sorá
ból is nehéz kiválogatni azt a néhány primus-t inter
pares, akiknek felemlítését ez a szűkre szabott ismer
tetés megengedi; — de bizonnyal nem fognak igazság
talansággal vádolni, ha emlékeztetek a mélyfúrási
technika atyamesterére: Zsigmondy Vilmosra; — az
ásványtan és geológia európai szaktekintélyeire: Szabó
Józsefre és Böck Jánosra; az első mint a budapesti tu
dományegyetem rendes tanára, az utóbbi mint a ma
gyar földtani intézet igazgatója fejezte be tudomá
nyos sikerekben gazdag életét. Sokan a legjelesebbek
közül — Istennek hála! — ma is aktív szolgálatban
állanak, vagy a nyugalomba vonulás őszi fénye mel
lett élvezik kartársaik és a szakközönség változatlan
tiszteletét.

V. A főiskola sorsa a világháború kitörése óta.
1. „A főisA 150 éves főiskola felett elviharzik az 1914-ben
kóla műkő- kitört világháború — a hallgatók valamennyien a
déseavllás- haza védelmére sietnek s csak felváltott csoportokban
háború alatt rövid kurzusokra jönnek vissza a harctérről, hogy jöés menekü- vendő polgári foglalkozásuk termékenységének elmélése a tria- leti alaprajzát lelkűkbe fogadják. Válságos idők, de
nőni akta nem a legszomorúabbak; — hiszen az ellenséges állafolytán cl- mokban sem volt máskép. . , Sorsuk, miként hazájuk
csatolt Sei- és vele az Alma Maternek végzete a békeaktával éri
mecbányá- el a tragédia beteljesülését. Selmecbánya idegen haról Sopron- talom alá kerül s a főiskolának, mint magyar íntézba; veszte- ménynek, a megcsonkított Magyarország határai köségelfelize- zött kell keresnie új otthonát.
relésben".
Sopron városát illeti az érdem és részünkről a

köszönet, hogy az ősi fészkéből kiűzött bányamérnöki
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és erdőmérnöki főiskolának a honvédelmi miniszter
engedélyével az ú. n. Károly-laktanyában 1919. ápri
lis hó folyamán menedéket és hajlékot adott; mely
ideiglenes állapotot, a katonatisztképzés edukciója
folytán megüresedett itteni honvédfőreáliskolában
való végleges elhelyezés követte.
Selmecbányáról a tanári kar és segédtanszemélyzet, valamint a hallgatóság a maga egészében, felsze
relésünk hátrahagyásával, menekülésszerűleg távoz
tunk el. — Magunkkal jóformán csak a honfibánat és a
mélységes elkeseredés lélekölő érzését hoztuk;— hogy
e gyötrelmek milyen megrendítő következményekkel
jártak, arra az 1919-től 1925-ig elhúnyt hat főiskolai
tanár sírhantja némaságában is kiáltó bizonyság!
Veszteségünk jellemzésére szolgáljon, hogy Selmec
bányán másfél századon át céltudatos és szakértő
gonddal összehalmozott teljesen komplett gyűjtemé
nyeink, műszertáraink és 38.324 kötetből álló könyv
tárunkon kívül, a vaskohászati kisérleti ügyet egy a
mai valutánkban milliárdokra rugó kisérleti labora
tórium; az érc- és szénelőkészítés tudományos kérdé
seinek megoldását hasonlókép egy külön e célra léte
sített telep szolgálta; műszereink és egyéb felszerelé
sünk egy jó része saját vas-, fém- és faipari műhelye
inkben állíttatott elő; volt házilag kezelt 60 lóerős
Dieselmótorral, generátorral és akkumulátorteleppel
egybekapcsolt külön elektromos központunk; tanul
mányi célokra 476.65 kát. hold erdő, 12.000 hold va
dászterület; üvegházzal és méhessel kapcsolatos két
botanikus kert, 8 nagyobb halas tó, 3 kisebb pisztráng
tó, 25.9 hold erdészeti kisérleti terület, modernül be
rendezett cél- és gömblövő ház és mindezek a meg
felelő számú üzemi- és lakásépületekkel felszerelve
állottak rendelkezésünkre. A kár annál érzékenyebb,
mert főiskolánk a szakbeli mérnököket elméleti alapon
gyakorlati irányban neveli.
A tudományos kutatás és a tanítás eszközeitől 2. »A tudomegfosztott intézet működése azonban — az öt havi lányos
szovjet-rémuralom és később a nyugatmagyarországi munka és
elcsatolás újabb hontalansággal fenyegető veszedelme íel,ö°ktatáf
dacára — egy pillanatig sem szünetelt.
fentar"ását
A Műegyetem és más tudományos intézetek nél- m j nC|e n álla
külözhető felszerelési dupplikátumaik átengedése út- mj^s^á^saján testvéri szeretettel siettek fölkarolásunkra; — a dalmi tényefőhatóság milliárdos beruházási hitelekkel adta az zg elősegíAlma Mater iránti változatlan megbecsülésének ismé- teni iparko
telt tanúj elét; — a m . kir. belügyminiszter a budapesti dik".
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államrendőrségnél üzemen kívül álló 80 és 60 lóerős
Diesel-gépeket, dynamókkal s egyéb tartozékokkal
gratis adta tulajdonunkba; — Sopron város előnyös
haszonbérleti feltételek mellett 6896 hold vadászterü
letet és 3336 hold tanulmányi erdőt juttatott ke
zünkre; — a hazai bánya- és kohóvállalatok, valamint
a nagyobb erdőbirtokosok tetemes készpénzáldozata és
különböző üzemberendezési tárgyakból álló ingyenes
adományai lehetővé tették elvesztett fölszerelésünk
bizonyos fokú pótlását. — E lelkes pártolásnak kö
szönhetjük, hogy habár szerény keretek között, — de
dolgozhatunk és sikerrel taníthatjuk ifjúságunkat.
3. „A maPersze még nagyon sok a reintegrálni való, — kügyar állam- lönösen, ha megfontoljuk, hogy a trianoni akta foly
nak a tria- tán, a természeti kincseivel együtt harmadára olvadt
nőni akta Csonka-Magyarország, — kultúrális és anyagi élete
következte- régi színvonalának biztosítása végett, — a fenmaradt
be i bánya* nemzeti vagyon lehető legbelterjesebb gyümölcsözteés erdőva- tése mellett, a termelés egészen új és érintetlen forgyonban
rásainak megnyitására van utalva; — ami modern, —
szenvedett hogy ne mondjuk — merész szellemű szakemberek
veszteségei kiképzését s így szükségképen a modern igényeknek
és az ennek megfelelően berendezett főiskolákat tételez fel.
folytán főitSpeciális szempontunkból talán elég felemlítekolánkrahá nünk, hogy évi 3500 kgr. arany-, évi 12.000 kgr. ezüst-,
ruló újabb 105.000 mázsányi rézérc-, évi 1330 métermázsa
feladatok s horgany-, 114.000 métermázsa antimon-, 117.000 mévégzett tu- termázsa mangánérc-, egy millió mázsa felüli kéndományos kovand- és évi 2.5 millió métermázsa konyhasómunka".
termelésünk oly földrajzi helyekhez kapcsolódott,
ahol ma idegen államok zászlója lobog; a 12 millió
métermázsa vasércet termelő vidékeinknek csak két
millió métermázsa termelő hányada maradt meg
és a vastermelés 3.9 millió mennyiségéből csak
1.2 millió került ki azokról a telepekről, melyek
ma is magyar uralom alatt állanak; — szeren
csésebb a helyzet a feketeszén és a barnaszén bá
nyászata terén, mert előbbinek évi 10.97, miliői mé
termázsa termeléséből 72.8%, utóbbinak 70.4%-ka a
mai országos határok közé esett. — Az erdőterületben
mutatkozó veszteségünk megdöbbentő percenttel tárja
szemünk elé, hogy a békeszerződés megalkotói a közgazdasági viszonyok alapos mérlegelése nélkül egy
szerűen geometriai szerkesztést vittek véghez, amikor
Csonka-Magyarország határait a büntetés célzatával,
de hangsúlyozott intenciójuk szerint, a fennmaradó
rész életképességéhez mérten akarták megállapítani; —
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faanyag nélkül még a legprimitívebb állam sem te
remtheti meg gazdasági létfeltételeit; és mégis erdő
területünknek csupán elenyésző 14.3%-át hagyták
Szent István koronájának impériuma alatt.
Közgazdasági feladataink szakjainkra eső részé
ből a főiskola máris nevezetes kutatásokat végzett:
laboratóriumainkban a szén cseppfolyósítása; a recski
rézércekből kihozandó aranytartalom problémája; a
szénelőkészítés gazdaságosabbá tétele; a talaj bioló
giai vizsgálata; a szikfásítás biokémiai kérdése stb.
képezi a szorgalmas és részben az eredményeket már
irodalmilag is publikált munkálkodás tárgyát. — A
vezető gondolat elsősorban természetesen a nemzeti
szükségletek fedezésére, nevezetesen bányászatunk,
kohászatunk és a vele kapcsolatos vas- és fémipari
kísérletek útján elméletileg megalapozandó fejleszté
sére és erdészeti vonatkozásban különösen a szikes
talajú Nagy-Alföld az 1923: XIX. t.-cikkel szabályo
zott befásításának kivitelére törekszik; — ám a nemzet
vitális érdekeinek jegyében folyó lázas tevékenység
kétségkívül egyúttal az internacionális tudomány
egyetemes szellemi tőkéjét is gyarapítja.
A reális élet számára nevelt hallgatóságunk az új 4- ” A ha,,‘
csapások kiépítésére van hivatva; száma megcsökkent, satóságszábár meg kell jegyezni, hogy széles keretekben mozgó ma as a nu‘
technikai képzettségénél fogva nemcsak a szoros ér- merus clautelemben vett szakpályákon, hanem a műszaki foglal- sus behozakozások egyéb terén is megállja helyét; számosán tala".
nyertek eddig és nyernek folytatólag alkalmazást a
geológiai, a vasútépítési és vasúti más szolgálat, az
építészet különböző ágai, a gépészet körében, az álta
lános magánmérnöki irodákban stb. — itthon és a kül
földön egyaránt. — Míg a békeidőben 600— 700
rendes hallgatója volt intézetünknek, addig az
1924— 1925. tanévre csak 218 (46.8% bányász, 11%
vaskohász, 2.7% fémkohász, 39.5% erdész) iratkozott
be, amit Csonka-Magyarország normális szükségletét
és a túltermelés megelőzését szemelőtt tartó ,,numerus
clausus" behozatala idézett elő.
A felsőoktatás rendszere és szervezete a XX. 5. „Az 1923.
században az egész művelt világon napirenden tar- évi reform ;
tott eszmecserék középpontjában áll és ismételt meg- tanszékek
reformálásnak vettetett alá; — hasonló mozgalmak jel- szaporítása;
lemzik főiskolánk legutóbbi évtizedét s főleg a tria- a szigorlati
nőni akta aláírása után következő esztendőket. A rendszerbevajudás eredményekép lépett életbe 1923-ban az új hozatala; a
tanterv, mely az intenzívebb művelés okából a speciá- doktorátus
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és masánta
nári intéz
mény kér
dése“.

lizált technikai tudományszakoknak, a kor és a hazai
viszonyokhoz igazodó önálló képviseletét biztosítja,
másrészt a termelés mindenirányú magán- és közgaz
dasági vonatkozásainak rendszeres és beható feltárá
sával mérnök jelöltjeinket a vállalatok kereskedelmi
igazgatására is alkalmas technikusokká nevelni ipar
kodik. E célból részint a régi tanszékek kettéosztása,
részint egészen új kathedrák felállítása által a tanszé
kek száma tízzel szaporíttatott; — nevezetesen külön
választatott az érc- és szénelőkészítéstan a bányamű
veléstantól; az ásványtan a geológiától; a tüzeléstan
és anyagvizsgálat, valamint a fémtechnológia a kohá
szattantól; az elemző és fizikai kémia az általános
vegytantól; az erdővédelemtan az erdőműveléstantól;
a növényélet- és kórtan az általános növénytantól; a
faipari technológia az. erdőhasználattantól; — egészen
új tanszékek: a bánya- és kohógazdaságtani, valamint
az erdészeti politikai kathedrák. Sajnos, az állam ne
héz pénzügyi viszonyai között, a kontenplált tanszé
kekből csak hét van rendkívüli tanárral betöltve,
kettőt megbízott előadó lát el, a faipari technológiai
tanszék pedig egyáltalán nem működik.
A képesítést illetőleg az eddigi államvizsgák
helyét a második és a negyedik év végén letehető két
szigorlat foglalja el olykép, hogy utóbbinak sikeres
kiállásával a végzett hallgató oklevelet nyer. Az ab
szolutóriumot követő két évi gyakorlatot, mely előbb
az államvizsgára való jelentkezésnek előfeltétele volt,
most a tanévközi nagyszünidőkre eső üzemi alkalmaz
tatás igazolása pótolja; — ezzel megszűnt az az ano
mália, hogy míg a Műegyetem és a többi főiskola vég
zettjei a négy évi tanfolyam eredményes befejezése
után nyomban a kész szakember jellegének előnyeit
élvezték, addig a bányamémökí és erdőmérnöki fő
iskola absolvense két évig volt kénytelen várni, hogy
diplomáját megszerezhesse.
A szaktudományok részleges kérdéseinek tanul
mányozását van hívatva szolgálni a hazai és külföldi
hasoncélú többi főiskolán már régen honos doktorátus
és magántanári intézmény; — főiskolánk ebben az
irányban kidolgozta és a főhatóság elé terjesztette ja
vaslatát, mely remélhetőleg a közel jövőben meg is valósúl. A z e címekkel járó külső dísz ösztönző erőkép
fogja a tudomány porondjára hívni a szakok ama je
leseit, akik a mindennapi penzum határain túl az el
vont gondolkodás és a kutató munka iránt érzékkel
bírnak.

A m . kir. b á n y a m é r n ö k ! és erdő=
m é r n ö k i fő is k o la 1 9 2 6 / 2 7 . fa n é v e f
m e g n y ifó k ö z g y ű lé s e
1926. évi október hó 10-én.

F e k e íe Z o l iá n e. i. rektor üdvözlő szavai.

Mélyen tisztelt Közönség!
A m. kir. Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola közgyűlé
sét megnyitom.
Tiszteletteljesen üdvözlöm a nagyméltóságú m. kir. Pénz
ügyminisztérium és a nagyméltóságú m, kir. Földmivelésügyi
Minisztérium képviseletében megjelent Pethe Lajos, illetőleg
Papp Béla miniszteri tanácsos urakat, Sopronvármegye alispán
ját, Sopron város helyettes polgármesterét, a róm.-kath. és az
evangélikus egyház képviseletét, valamint a katonai helyőrség itt
megjelent tagjait. Kartársi melegséggel üdvözlöm a pécsi m. kir.
Erzsébet-tudományegyetem tanácsának kiküldötteit, a Magyar
Mérnöki Kamara és a Bányászati és Kohászati Egyesület, to
vábbá valamennyi állami hivatal és hatóság itt megjelent meg
bízottait, a helybeli középiskolákat, társadalmi intézményeket és
Sopron város társadalmának mindazokat a tagjait, akik megjele
nésükkel jelét adták főiskolánk iránti érdeklődésüknek. Üdvöz
löm a főiskola tanári karát, adjunktusait, tanársegédeit és sze
mélyzetét s üdvözlöm a főiskola ifjúságát!
A főiskola közgyűlését írásban üdvözölték s távolmaradásu
kat kimentették: vitéz Dr. Simon Elemér, Sopronvármegye fő
ispánja, Nánássy-Megay Ernő tábornok, a soproni helyőrség pa
rancsnoka, Dr. Gross Emil egyetemi tanár, a Felsőoktatásügyi
Egyesület elnöke, Dr. lllyefalvy Vitéz Géza, a debreceni Tisza
István-tudományegyetem rektora, Dr. Erődi Harrach Béla, az
egyetemi közgazdaságtudományi kar dékánja, Thoma Frigyes,
a Mérnöki Kamara titkára, Zorkóczy Samu bányaügyi főtaná
csos, a Bányászati és Kohászati Egyesület elnöke, Gyürky
Gyula és Henrich Viktor bányaügyi főtanácsosok.
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A z élet fontosabb határköveinél meg szoktunk állni, hogy
visszapillantsunk a múltra. A jövő alapja a múlt. Az új tanév
fejleményei is szorosan a múlt tanév történetéhez kapcsolódnak.
S az új munkaterv irányát is a közvetlen előzmények szabják
meg. Ezért, mielőtt a jövőbe tekintenénk, ismerjük meg rövid
foglalatban a múlt tanév történetét.
Felkérem Tettamanti Jenő prorektor úr Öméltóságát, hogy
mint lelépő rektor, ismertesse a közgyűléssel rektcrsága második
évének eredményeit.

T e íía m a n íi Jenő e. i. prorektor beszámolója az
1925/26. tanévről.
Tisztelt Főiskolai Közgyűlés!
Főiskolánk 1925/26. tanévéről kell beszámoló jelentést ten
nem és amikor bevezetésül az elmúlt évnek jellegzetes vonásai
ban kidomborodó képét óhajtom adni, megállapíthatjuk, hogy
főiskolánk beléletét és tanítói munkásságát nyugodt, zavartalan,
eredményes működés jellemzi; azonban ha e kereteken kívül és
ezeken felül vizsgáljuk és keressük, hogy a főiskola mindama lé
nyeges kívánságaiban, a hiányok pótlásában és sérelmeink orvos
lásában — amikre múlt évi beszámolómban részletesen kitértem
— mit hozott a múlt év, akkor rideg valóságképen áll előttünk
az a tény, hogy erre vonatkozó teljesítések és eredmények el
maradtak.
Menekülésünk óta immár nyolc éve, hogy évente feltárjuk
bajainkat, reménykedve pillantunk mindig az eljövendő év elé
és bizakodva várjuk a főiskola kiépítését és jövő kialakulását
mélyen érintő javaslataink meghallgatását és teljesítését. A vá
rakozás évei egymásután peregnek le és folytonosan visszatérően
ma is csak arról számolhatunk be, hogy az igen szerény keretek
ben mozgott évi költségvetési hitelek folytán még ma sem bírnak
a tanszékek, laboratóriumok, szertárak, gyűjtemények és kísér
leti intézmények oly berendezésekkel, amelyekkel — most csak
egyedül és kizárólag a felsőoktatás követelményeit véve — az
igényeket tanulmányrendünk minden részletében teljesíteni
tudnók.
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Bármennyire is talán az ismétlődés unalmassá ga jellemzi a
rektori beszámolókat, nekünk a főiskolával szemben kötelessé
günk ezekre a jelenségekre és adottságokra újra és újra vissza
térni. Annál érzékenyebben és fájóbban érintenek bennünket a
jelen állapotok, mert ha főiskolánkon kívül csonka országunk
bármelyik más felsőoktatási intézményénél szertenézünk, min
denhol állandó, fokozatos, sőt néhol nagyméretű továbbfejlődést,
új alapokon való kiépítést és számottevő eredményeket látunk.
Annak jellemzésére, hogy ez a megállapítás nem ez ünne
pélyes nyilvánosság számára adott alkalmi szózat, elegendőnek
tartjuk, ha rövid vonásokban a múlt tanévben országos keretek
ben megtartott természettudományi-technikai kongresszussal
kapcsolatosan történtekre visszatérünk. Ismeretes, hogy a kor
mány a kongresszus lefolyása után közvetlenül 14.5 milliárd ko
ronát juttatott első és sürgős segítségül annak végrehajtó-bizott
ságához, avval a nemes célzattal, hogy a kongresszusi munkála
tokban lefektetett nagy horderejű programmpontok közül az or
szágos és közgazdasági tekintetben elsőrendű fontosságúak az
illetékes kutatók által mielőbb munkába vehetők legyenek.
A főiskolán képviselt tudományszakok fenti keretekbe tartozó
problémáit előadóink az illetékes bizottság elé terjesztették; az
eredmény egy 362 milliós adományban jelentkezik, ami a teljes
összeg 2.5%-át adja. Nem a részesedési arányt akarjuk itt bírálni,
hanem annak a hivatalos szervnek indokolását, illetőleg nézetét
kell ez alkalommal is újból leszögezni, amellyel azok az előkelő
tudósok, akiknek kezeibe van a tudományos munka irányítása és
megszervezése lefektetve, teljesen azonos megállapításokra ju
tottak abban, amiért mi nyolc év óta állhatatosan, de eredmény
telenül küzdünk.
Ugyanis mérnöki szakjaink által felvetett természettudomá
nyi, technikai és erdészettudományi problémák fontosságát és
helyességét, a bejelentett kutatók rátermettségét a végrehajtó
bizottság elvileg elismerte, de kérelmük ennek ellenére sem volt
teljesíthető, mert laboratóriumaink vezetői a kidolgozásra ter
vezett tudományos tételek bejelentésénél kénytelenek voltak oly
elemi, de nálunk még ma is hiányzó, berendezéseket is kérni,
amelyeknek beszerzése ebből az állami segítségből elvi okokból
nem volt lehetséges.
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A 14.5 milliárd összeg nem a felsőoktatási intézmények la
boratóriumainak vagy kutató intézeteinek normális, de hiányzó
szükségleteit célozta megadni — hiszen ezeknek rendszeres fel
szerelése főiskolánknál is a felettünk álló kormányhatóság fel
adata és kötelessége a rendes költségvetésbeli hitel dotációkkal,
— hanem a tudományos kutatás igényeinek már megfelelően ki
épített egyetemi és főiskolai laboratóriumok és kísérleti telepek
bevonásával és ezek felhasználásával lehetővé tenni a bejelentett
új kutatások elvégzését.
Felettes hatóságaink megértő figyelmét fentiek alapján foko
zott mértékben felhívjuk erre a legújabb és tőlünk független, de
egyúttal legilletékesebb fórum megállapítására, amely mélyen
kiható fontosságot nyert avval, hogy a várakozás utolsó időpont
jához jutottunk, mert ha továbbra is lemaradunk, amikor orszá
gos keretekben indúlt meg az exakt tudományszakok fejlődése,
akkor ennek súlyos következményei nemcsak főiskolai viszony
latban, de messze kihatással mérnöki szakjainknál odakint a gaz
dasági életben is elmaradhatatlanul és érzékenyen fognak je
lentkezni.
Nem szándékunk evvel kapcsolatosan újból azokkal a fenn
álló nagy különbségekkel foglalkozni, amelyek a kultusztárca alá
tartozó egyetemek és műegyetem, valamint a mi intézetünk hitelviszonyaiban fennállanak, hiszen az 1924/25. évi beszámolónkban
részletesen kifejtettük azokat a horribilis eltéréseket, melyek a
rendes és átmeneti hitelösszegekben jelentkeznek és amely vi
szonylat a múlt évben is változatlan maradt és amelyre a leg
jellemzőbb az, hogy főiskolánk, szemben a menekült egyetemek
több milliárdos dotációjával, menekülése óta mindmáig egy fillér
beruházási hitelben sem részesedett.
Szerves összefüggésben főiskolánk fokozatos kiépítésének
financiális kérdésével állanak a doktorátus és magántanári in
tézmény megvalósításának és életbeléptetésének kérdése, vala
mint tanári karunk és segédtanszemélyzetünk státusügyei.
A doktorátus és magántanári intézmény ügye lassú lépésben,
de legalább valamit előre haladt. Reméljük és bizton számítunk
e tekintetben a műegyetem hathatós támogatására annál is in
kább, mert az ő részükről mindenkor csak megértő kartársi jó
indulatot és ügyeinkkel való együttérzést tapasztaltunk.
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Teljesen változatlan a helyzet a státusrendelet okozta sérel
meinknél, melyekről az előző évi beszámolónkban szintén rész
letesen megemlékeztünk. Nagy elégtételül szolgálhat számunkra,
hogy egymástól függetlenül, de egyidőben a műegyetem lelépő
rektora múlt évi beszámolójában lényegében és tartalmában ve
lünk teljesen egyező álláspontot fejtett ki, amikor ott kijelenti,
hogy mily káros volt az, „amikor a bürokratizmus a szanálás
végrehajtásánál egy kaptafára húzta az összes intézkedéseket és
egy kalap alá vonta a teljesen ellentétes elbánást igénylő intéz
ményeket“ .
A fakultások érvényben álló tanulmányrendje 31 tanszéket
ölel fel, a szanálás előtt közvetlenül 28-al birtunk és fokozato
san kellett volna a többi tanszékre — melyek valójában már
régen működnek előadóik révén — az állásokat megszervezni és
költségvetésben engedélyezni. Evvel szemben múlt évben a sza
nálás miatt két tanszéket elvesztettünk, úgy, hogy ma 26 tanári
állás .van rendszeresítve. Oly tanszékek, amelyek évtizedek óta
rendes tanárral bírtak, ma be sem tölthetők. Evvel egyidejűleg
előállott az a lehetetlen helyzet, hogy az adjunktus-előadók
kénytelenek a tanár és adjunktus teendőit egy személyben vé
gezni, mert a státusrendelet kizárja azt, hogy ezek a tanszékek
rendes segédtanszemélyzetet kapjanak.
Más oldalról immorális helyzetbe jutottak a tanárok avval,
hogy ily kis státuson belül az előmenetel egyedül és kizárólago
san kihalás és nyugdíjazás révén lehetséges, mely állapotnak
tarthatatlan voltáról felesleges bővebben nyilatkozni. A segédtanszemélyzet, de még az altiszti státus viszonyaiban is hason
lóan rossz helyzetbe jutottunk. Elég legyen itt ismételten arra
hivatkozni, hogy teljesen ellentétben a felsőoktatás elemi fel
tételeivel, ma is van rajztermi gyakorlattal működő tanszék
60— 80 hallgatóval asszistens nélkül; másrészt fennállanak la
boratóriumok, ahol segéderő — sem asszistens, sem laboráns —
nincsen. A z altiszti személyzet elégtelen voltának jellenzésére
pedig az szolgáljon, hogy több tanszéknek jelenleg is közös al
tisztje van.
A hitelellátás terén fennálló viszonylagos visszahelyezésünk
az egyetemekkel és műegyetemmel szemben, és különösképen
a beruházási hitelek teljes hiánya, továbbá a státusrendelet sé
relmes intézkedéseinek kihatása már ma is figyelemre méltó je-
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fenségekben jut kifejezésre. Főiskolánk tanári kara a legutolsó
két-három évben részint elhalálozások, részint nyugdíjazások
folytán erős változásokon esett keresztül, hiszen 11 tanszéknél,
azaz az összlétszám 42%-ban, történtek új kinevezések. Az új
tanárok teljes ambícióval, nagy felkészültséggel és munkaprogrammal foglalták el tanszéküket és a javakorban álló régi
tanszemélyzet hasonlóan felvértezve várja a menekülés óta an
nak az állapotnak a bekövetkezését, hogy megbénított, sőt né
melyeknél félbeszakított kutató munkásságát újra megkezdhesse.
Mindannyiak működése azonban lefékezett úgy, hogy a legter
mékenyebb és legnagyobb munkakifejtésre képes korban nem
tudja a tanár feladatát és magas kötelességeit teljes mértékben
teljesíteni. Természetes, hogy evvel párhuzamosan nem egy
szaktudományunknál visszahatás érezhető és emellett ki vagyunk
téve a nagy nyilvánosság és a felületesen bírálók részéről an
nak a látszatnak, mintha a főiskola falain belül a tudományos
működés nem tartana lépést a kor követelményeivel, pedig raj
tunk kívül álló okok miatt csak teljes fokú munkálkodásunk le
hetősége hiányzik.
Végül más oldalról az eddig vázolt körülmények és belső
állapot logikus következménye az, hogy a tanári karban, ahol
mindegyikünk lelke, gondolata és életcélja oly szorosán egybe
kapcsolódik Alma Materünk jövendő sorsával, a tiszteletre
méltó egyéni felfogások, a kivezető utakat kereső és tapogatódzó tervek főiskolánk jövője, elhelyezkedése kérdésében a leg
nemesebb intencióktól vezéreltetve különböző és sok tekintetben
ellentétes végkövetkeztetésekre vezetnek, mert látjuk azt, hogy
egyrészt a kultuszkormány alá tartozó egyetemek és műegyetem
kedvezőbb helyzetben vannak és másrészt tapasztaljuk, hogy
mai állapotunk további fentartása mily súlyos következmények
kel terhes nemcsak főiskolánk, de egyúttal mérnöki szakjaink
egyetemleges érdekeire is. Az országos technikai kongresszus
sal kapcsolatosan és a szanálási tárgyalásoknál máris oly kisérő
jelenségek merültek fel, amelyeket figyelembe kell, hogy felettes
hatóságaink is vegyenek.
A kultuszminiszter úr őexellenciája a technikai kongresszus
megnyitó beszédében éles határvonallal erősen disztingvált fő
iskolai színvonalra emelt szakiskola és egyetemi fakultások fel
adatai között. Főiskolánknak autonómiája, belső szervezete és
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tanulmányrendje révén műegyetemi jellege megvan, tehát a szó
igazi értelmezésében műszaki főiskola, amelynek falain belül a
tudományos alapokon nyugvó mérnökképzés karöltve a kutató
munkálkodással már régi selmeci múltjában is teljes mértékben
kielégült; épen erre a legfontosabb, hosszú múltúnk által igazolt
fejlettségre hívjuk fel felettes hatóságaink figyelmét és újólag
rámutatunk arra az elvitázhatatlan körülményre, hogyha a leg
közelebbi jövőben nem adatnak meg azok a legszükségesebb se
gítségek, amelyekkel a mérnökképzés igényeinek teljes kielégí
tésén felül bírnia kell főiskolánknak és amelyek birtokában a
menekülés óta megbénított és ma csak szűk keretekben folytat
ható kutató tudományos munka kivétel nélkül minden egyes tan
széken az elvárt mértékben kifejthető lesz, ha továbbra is fenn
maradnak a státusrendelet sérelmes intézkedései, akkor a kor
mányhatalom fogja ezt a kultúrintézményt, mely több mint más
félévszázadon keresztül oly elismert munkát végzett, fejlődésé
ben visszatartani.
Lehetetlen azonban erre még gondolnunk is ma, amikor
csonkaságunk mellett minden más felsőoktatási intézmény talpraállítása érdekében ugyanaz a kormányhatalom a legnagyobb
erőfeszítéssel és áldozatokkal oly hathatósan segítségükre siet.
Nagyon kérjük, felettes hatóságaink változtassák meg a mai ál
lapotot, nehogy továbbra is tehetetlenül kelljen néznünk leg
alaposabban indokolt és országos közgazdasági viszonylatban is
szükséges javaslataink, memorandumjaínk sorsát; adjanak bíz
tató jelt arra, hogy az eljövendő évek a gyökeres változást meg
hozzák, tétessenek meg az első kezdeményező lépések, melyek
szorult helyzetünkben enyhítést hoznak, hogy bizakodással és
reménységgel nézhessünk úgy főiskolánk, valamint egyéni jövő
sorsunk felé, hogy mindannyian a tanári és kutató munkához oly
nélkülözhetetlen anyagiakkal ellátva, tanszékeink a kor követel
ményeinek megfelelően felszerelve, teljes tudásunkat és akara
tunkat a teremtő munkának adhassuk.
Tisztelt Főiskolai Közgyűlés!
Mély megilletődéssel és őszinte kartársi kegyelettel kell fő
iskolánkat a múlt évben ért súlyos veszteségről megemlékeznünk.
Bencze Gergely miniszteri tanácsos, főiskolánk nyugalma
zott rendes tanára, 72 éves korában 1925. évi október hó 15-én
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meghalt; bár a magas korral járó hosszas betegsége folytán nem
ért bennünket váratlanul, de annál szomorúbb volt elmúlása,
mert benne láttuk régi boldog idők és főiskolánk szép múltjának
egyik megtestesítőjét ama kevesek között, akik ma még életben
vannak.
A Székelyföld szülötte volt, aki az erdélyi magyarság ékes
tulajdonságaival bírt. Küzdelmes fiatal évei után éri őt az a ki
tüntetés, hogy mint fiatal erdőmérnököt a földmívelésügyi minisz
térium Németországba küldi ki kémiai és talajtani különleges
tanulmányok folytatására. Ennek befejezése után 1885. év vé
gén kerül főiskolánkra, mint az erdészeti kémia és talajtan ta
nára. Közel négy évtizedes tanári működésének kiváló és mara
dandó munkássága, a kémiának és talajtani tudományoknak az
erdészeti szempontokból való kidolgozása és ennek alapján új
alapokra való fektetése, a Selmecbányái világhírű, modern ké
miai intézetének tervezése és megvalósítása, végül az erdészeti
tudományos problémák terén való kutatásai jellemzik nagy vo
násokban egy csendes visszavonultságban eltöltött, minden külső
zajt kerülő és csak hivatásában elmerült harmonikus életlefolyást.
Felejthetetlen, kedves és szeretett kartársat vesztettünk
benne, hallgatóinak szeretete és hálája, a ma élő erdőmérnöki kar
osztatlan elismerése, kegyeletes megemlékezése kisérte utolsó
útjára.
Szomorú emlékezéssel jelentjük Mezőssy Béla és Schwanda
István erdőmérnök hallgatóink gyászos elhunytát és Szűk
Károly műszaki segédtiszt elhalálozását.
Tisztelt Főiskolai Közgyűlés!
Főiskolánk múlt évi történetében kiemelkedő fontosságúak
azok a személyi változások, amelyek felettes hatóságunknál az
erdészeti főosztályban beállottak avval, hogy Kaán Károly ál
lamtitkár és Balogh Ernő miniszteri tanácsos urak Öméltósága
az év elején nyugalomba vonultak.
Kaán Károly államtitkár úr Öméltósága működésével fő
iskolánk utolsó évtizedeinek történetében maradandó és felejt
hetetlen emlékeket állított. A menekülés okozta legnehezebb
időszakban kifejtett, minden átfogó koncepcionális munkássága
és különösképen az erdőmérnöki fakultásnak a legutóbbi években
történt és messze jövőre kiható nagyszabású átreformálása örök
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hálára kötelez bennünket. Hatalmas tudásu egyénisége, alko
tásra teremtett hivatottsága és Alma Materünk iránt érzett nagy
szeretete oly széleskörű munkakifejtésben mutat fel eredménye
ket, melyeknek beható kritikai méltatása sokkalta nagyobb terü
letet ölel fel, sem hogy jelen ünnepélyes alkalommal annak min
den részletére méltóan és valójában ki tudnék térni.
Fogadja Öméltósága mélységes hálánk és igaz köszönetünk
újbóli megnyilatkozását a hosszú évek során át kifejtett tevé
kenységéért, a főiskolai tanács iránt mindenkor tanúsított meg
értéséért és szeretetéért, melyhez hozzáfűzzük a főiskola hall
gatóságával szemben megnyilatkozott szeretetteljes gondoskodá
sáért külön nagy hálánkat.
Nagy sajnálattal vettük tudomásul ugyanekkor Balogh Ernő
miniszteri tanácsos úr Öméltóságának, az erdészeti főosztályban
a főiskolai ügyeknek évek hosszú során át volt agilis, nagy tu
dású és maradandót alkotó referensének nyugalomba vonulását.
Öméltóságának a tanács nevében nagy köszönetünket és hálán
kat fejezzük ki azért a hathatós és állandóan megnyilvánult
pártfogásért, jóindulatért és megértésért, mellyel főiskolánk
ügyeit intézte, és azért, hogy nagy szakszeretetétől vezéreltetve
érdekünkben mindenkor sikra szállt.
A tanács szeretettel és tisztelettel üdvözölte Pfeiffer Gyula
miniszteri tanácsos, főosztályvezető és Papp Béla miniszteri ta
nácsos urak Öméltóságáit, akik a fentiek örökségét átvették.
Öméltóságáik eddigi működése, nagy szeretetük és megértésük
főiskolánkkal szemben legszebb és bizakodó reménységgel töl
tenek el bennünket.
Mély hálánkat tolmácsoljuk Dr. Thaly Zsigmond h. állam
titkár úr Öméltóságának, aki mint a közös bizottság múlt évi el
nöke, főiskolánk igaz és megértő barátja volt. Kérjük Öméltó
ságát, hogy a megnyilatkozott jóindulat és megértés vezérelje
őt a továbbiakban is azoknak a nagyfontosságú és mélyreható
kérdéseink mérlegelésében, melyek oly sorsdöntőek és nagy kihatásúak lesznek főiskolánk jövőjére.
Tisztelt Főiskolai Közgyűlés!
Főiskolánk tanári karában a múlt évben történt jelentős
változásokról óhajtok a következőkben megemlékezni:
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Érdemekben gazdag két tanártársunk, S zen tistvá n yi G yu la
és R é z G é z a rendes tanárok, a tanév végével nyugalomba vo
nultak,
Szentistványi Gyula 25 éves bányamérnöki és 23 éves ta
nári, tehát 48 éves szolgálat után vonul vissza a magánéletbe.
Már üzemi szolgálatának első éveiben kitűnik magas fokú mér
nöki tudásával, ahol mintaszerű lelkiismeretséggel nemcsak a
szorosan vett hivatalos teendőit látja el, de irodalmi munkássá
gon kívül különálló szaktevékenységéért, az 1896. évi millenáris
kiállításon közzétett, saját felvételei alapján szerkesztett bánya
térképeiért fiatal mérnökkorában már királyi elismerésben ré
szesül,
1902-ben a geodézia-bányaméréstani tanszékre kerül. Ettől
az időtől kezdve a jelenig fáradhatatlan, nagy tevékenységet fej
tett ki nemcsak a kathedrán, hanem tudományszakjába tartozó
feladatok elméleti és gyakorlati megoldásában is. Nagyszabású
tankönyve alapvető és országszerte ismeretes; tanári évei alatt
közrebocsátott tudományos cikkeinek sorozata, a geodéziai mű
szereken kidolgozott javításai és találmányai, nagykoncepcióju
petrozsényi, dorogi és ajkai bányamérési munkálatai, amelyek
közül a petrozsényi mérésért külön miniszteri köszönetét nyer,
csak kiragadott jellegzetes állomásai munkában töltött életének
és bizonyítékai hatalmas, átfogó mérnöki tudásának.
Végtelenül kedves és szeretetet sugárzó egyéniségével és
még magas korában is megőrzött aranyos kedélyével csak bará
tokat és tisztelőket szerzett. Tanítványai bálványozták és az
ország egész bányamérnök társadalma mélységes hálával, szere
tettel és osztatlan elismeréssel adózik neki. A kötelességteljesí
téstől és szaktudományának szere tététől áthatott, majdnem fél
évszázados mérnöki és tanári működésének és eredményeinek
büszke öntudata aranyozza be életét. Mi pedig, közeli munka
társai, szeretetünket és igaz szívből fakadó elismerésünket, nagy
rabecsülésünket iránta változatlanul mindenkor fentartjuk.
Réz Géza rendes tanár négy évtizedes tevékeny, sikerekben
és eredményekben gazdag szolgálat után vonult nyugalomba
Szentistványi Gyulával egyidejűleg. Nagy a főiskola vesztesége,
amidőn a bányamérnöki fakultás két legfontosabb tanszékéről
egyszerre távozik a hosszú évekig működött és kipróbált tanár.
Mint üzemi bányamérnök 1904-ig eredményes munkásságot
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végzett, melynek kiemelkedőbb részletei az állami petróleumkutatások ellenőrzése, amiért miniszteri elismerésben is részesül,
a felsőmagyarországi ércbányatelepeken kifejtett széleskörű és
elismerést hozó üzemvezetői munkássága, az 1900-as párisi vi
lágkiállítás magyar bányászati csoportjának rendezésében kifej
tett sikeres részvétele.
A gyakorlatban töltött évek szép eredményei révén a kor
mány a kiváló tudású szakférfiút 1904-ben hosszabb amerikai
tanulmányútra küldi, ahol főképen az amerikai nagy bányatele
pek beható és kritikai tanulmányozásával foglalkozik.
Majdnem húsz éves üzemi szolgálat nagy tapasztalataival,
körültekintő és legalaposabb bányamémöki tudással felvértezet
ten foglalja el 1904. év végén tanszékét; 22 éves tanári szol
gálata alatt kifejtett tudományos, gyakorlati és tanári működé
sének kiemelkedő eredményei: bányaműveléstani szakkönyve,
számos értékes szakközleménye, mélyenszántó munkássága az
Országos Középítési Tanácsban a budai alagút víztelenítésének
megoldásában és kiterjedt szakértői tevékenysége a gyakorlati
életben, amelyek annak bizonyítékai, hogy a kathedrán töltött
évei alatt is mindenütt mennyire értékelték tudását.
Mint tanár teljesen egybeforrott érzésben és szeretetben a
főiskolával. Tanítványait a tudományokba való elmélyedésen kí
vül a hagyományok ápolására és igaz kartársi szeretetben való
össztetartásra tanította. Tanártársainak hálája, nagy szeretete
és elismerése, a hosszú együttműködés kedves emlékei minden
kor fennmaradnak.
Örömmel jelentjük, hogy a Kormányzó Űr őfÖméltósága
magas elhatározásával Finkey József, Vági István, Dr. Fehér
Dániel és Dr. Vendl Miklós rendkívüli tanárokat rendes taná
rokká kinevezni méltóztatott. Mindnyájunk meleg szerencsekivánata fűződik ezekhez a kinevezésekhez, amit kartársaink, mint ki
váló képzettségű és kipróbált tanárok, eddigi működésükkel és
tudományos munkálkodásukkal érdemeltek ki.
Tisztelt Főiskolai Közgyűlés!
Az 1925/26. tanévben az előző év 850 milliójával szemben
csak 730 millió korona átmeneti hitel állott rendelkezésünkre,
abból a célból, hogy a tanszékek, laboratóriumok, gyűjtemények
és szertárak elemi hiányait folytatólagosan pótoljuk. Evvel a
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14%-al csökkentett összeggel a működésben álló 31 tanszéknél
természetesen csak igen kismértékű pótlás volt lehetséges. Kü
lönösen kedvezőtlen a bánya- és kohómérnöki fakultás helyzete,
ahol, hogy csak a legfontosabbakat említsük, a vas- és fémkohá
szati kísérleti intézet, az anyagvizsgáló laboratórium, a bányá
szati kísérleti intézet, az érc- és szénelőkészítő laboratórium, a
bánya- és kohógépészeti kísérleti intézet, az ásvány- és kőzet
tani laboratórium oly mértékű felszerelése, hogy az oktatás és a
kutató munka oly keretekben folytatható lenne, ahol 1919-ben
Selmecbányán abba hagytuk, mindaddig egyáltalán lehetetlen
lesz, amíg több évi visszatérő beruházási hitelt nem nyerünk,
melynek hozzávetőleges nagysága a szükéges épületeken kívül
5— 6 milliárd koronára rúg.
A bevezetésben említett és a kultuszkormány részéről az
Országos Természettudományi Alapból kutatóink részére jutta
tott 362 millió koronás jelentős összegű adomány, amelyet
Dr. Vitális István, Széki János, Finkey József, Dr. Vendl Miklós
és Dr. Proszt János a bánya- és kohómérnöki osztályon, továbbá
Fekete Zoltán, Roth Gyula és Dr. Fehér Dániel az erdőmérnöki
osztályon a bejelentett kutatási célokra kaptak, nagy hálára és
köszönetre kötelez bennünket. Mint azonban a bevezetésben em
lítettük, ép ez alkalommal fakadtak fel újból sebeink, amikor
érdemes szakférfiaink előterjesztése jórészt teljesíthetetlen volt,
mivel a felvetett problémák elvégzéséhez hiányzó elemi berenrezések beszerzése ebből az adományból fedezhető nem lévén,
kutatási célokra a bejelentett összeg igen kis hányada szavaz
tatott csak meg.
Mélységes hálával kell köszönetünket a Rockefeller-alapítványt kezelő ,,International Education Board“ -nak kifejeznünk
elsősorban azért az 5000 dolláros adományért, amelyet öt erdő
mérnöki szaktanszék legszükségesebb és eddig hiányzott labora
tóriumi műszereinek beszerzésére és egy kiséri éti üvegház fel
állítására juttatott; másodsorban pedig azért, hogy a Rockefeller-alap párisi igazgatósága révén Dr. Fehér Dániel rendes ta
nárt svédországi egyetemeken való tudományos munkálkodásra
és vitéz Bokor Rezső asszistenst németországi egyetemeken vég
zendő speciális tanulmányok végzésére kiküldötte. Külön kell
erről a helyről is C. B. Hutchinson egyetemi tanárnak, az intéz
mény igazgatójának, nagy köszönetünket tolmácsolnunk, aki
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többszöri személyes látogatásával felszereléseink szomorú álla
potjárói meggyőződve, az adományokat kieszközölte. Kisérő
iratának a rektorhoz intézett ama sorai, hogy ,»örömünkre szol
gál, hogy Önnel és kollégáival együtt működhetünk. Kérem, fe
jezze ki reményemet, hogy a mi kooperációnk valóban hozzájá
rul az oktatás és kutató munkájuk előmozdításához“ , mélyen
meghatott bennünket. Az a megértés és áldozatkészség, mit en
nek az előkelő külföldi intézmény részéről tapasztaltunk, köve
tendő például kellene, hogy szolgáljon országunk határain
belül is.
Mindazoknak a hatóságoknak, vállalatoknak és egyeseknek,
akik múlt évben jószívű és értékes dologi és pénzbeli adomá
nyaikkal segítettek főiskolánkon, hálás köszönetünket nyilvánít
juk ezúttal is. A z adományokról szóló részletes jelentést év
könyvünkben hozzuk.
A tanárok és a segédtanszemélyzet tudományos, irodalmi és
egyéb szakműködéséről hasonlóan évkönyvünk tájékoztat. Evvel
kapcsolatosan a következőket kell kiemelnünk: Finkey József
rendes tanár tudományos munkálkodását a messze idegenből
szép elismerés érte avval, hogy az amerikai rollai egyetem bá
nyászati osztálya a Németországban megjelent ,,Die wissen
schaftlichen Grundlagen der nassen Erzaufbereitung“ művének
angol nyelvre való lefordítására és amerikai kiadására kérte en
gedélyét. Mély hálával kell megemlékeznünk a RímamuránySalgótarjáni Vasmű R.-T. részéről Zorkóczy Samu m. kir. bánya
ügyi főtanácsos úr Öméltóságának velünk szemben már oly sok
esetben tanúsított hathatós támogatásának újabb tényéről, ami
kor áldozatkészségével lehetővé tette, hogy Tettamanti Jenő
rendes tanár az Országos Bányászati és Kohászati Egyesület
1924. évi közgyűlésén elfogadott javaslatában foglalt és a németországi Seilfahrt-Kommissionhoz hasonló munkásságát és kutatá
sát elkezdhesse és erre a célra tanszékén Milasovszky Béla oki.
bányamérnököt felvehesse.
Meg kell még itt emlékeznünk illusztris vendégek múlt évi
látogatásáról. A z Országos Erdészeti Egyesület július hónapban
Sopronban tartott közgyűlésével kapcsolatban az egész ország
ból egybegyült erdőmérnökök nagy társasága meglátogatta fő
iskolánkat, amely hagyományos szeretettel fogadta az Alma
Mater régi növendékeit. A Nemzetközi Talajtani Egyesület III.
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Bizottsága hazánkban tartotta üléseit és tanulmányi kirándulá
sait. A Sopronban lefolyt megnyitó üléssel kapcsolatosan a világ
összes kultúrnemzetének tudósai főiskolánkat is meglátogatták.
Tisztelt Főiskolai Közgyűlés!
Évkönyvünkben részletesen megadjuk a könyvtár, a diák
jóléti intézmények, az ifjúsági egyesületek és társulatok évi be
számolóját.
Viszonylagosan könyvtárunknak évenkénti gyarapodása még
a legkielégítőbb. A múlt évben 243 szakmunkával és 210 folyó
irattal növekedett az állomány, amely ma már összesen 23,000
kötetre rúg.
Azonban azok a nagy hiányok, amelyek különösen a folyó
iratokban a menekülés folytán előállottak, máig sem szűntek
meg, pedig a tudományos munka szempontjából a folyóiratok
teljes évfolyamainak beszerzése nélkülözhetetlenül szükséges és
elmaradhatatlan követelmény.
Változatlan jelentésünk diákjóléti intézményeink helyzeté
ről is és anélkül, hogy ismétlésekbe bocsátkoznánk, jellemzésül
csak azt hozzuk, hogy az ifjúsági menza múlt évben társadalmi
adományok révén összesen és kereken 7 millió korona segélyben
részesült, míg a főiskolai internátus semmiféle ily támogatást
nem kapott. Milyen más a kép a vidéki egyetemeknél; Szeged,
Debrecen, Pécsnek közönsége az egyetemek felállításának hat
hatós támogatásán kívül az ifjúsági jóléti intézmények ügyét is
felkarolta.
Tisztelt Főiskolai Közgyűlés!
A z 1925/26. tanévben szemeszterenként 225 rendes hallga
tónk volt. Évkönyvünk a szokásos részletes kimutatásokat közli
a főiskolai hallgatóságról.
Jelentjük, hogy a múlt évben Mílasovszky Béla és Kasnyik
János okleveles bányamérnökök, Andrási Ferenc és Diószeghy
Dániel okleveles vaskohómérnökök, valamint Kovács Ernő okle
veles erdőmérnök kitüntetéses oklevelet nyertek, amivel kiváló
szorgalommal, tehetséggel és kitartással végzett munkájuk nyerte
el az elismerést.
Jelentésünk befejezéséül a hallgatóság tanulmányi eredmé
nyéről megemlékezve, örömmel látjuk, hogy évről-évre fokozott
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szorgalommal és kitartással dolgozik ifjúságunk, bár a békeévek
színvonala még teljesen be nem állott. Ennek elsősorban a főoka
a még mindig fennálló nyomasztó gazdasági helyzet, mely a hall
gatóságnál a megélhetés gondjaival való küzdésben még ma is
nagy mértékben jelentkezik.
Örömmel és nagy megelégedéssel jelentem, hogy a múlt tan
évben a főiskolai hallgatóság példás magatartásával, megfelelő
szorgalmával és komoly munkálkodásával elismerésre méltóan
viselkedett. Ifjúságunk emellett a tőle elvárt hazafias és társa
dalmi kötelezettségeinek is teljes mértékben megfelelt, amiről az
ifjúsági egyesületek és társulatok évkönyvünkben foglalt jelenté
sei is igazolnak.
Hálás szeretettel, egyszerű, de szívből jövő szavakkal bú
csúzom ifjúságunktól e helyről, amikor rektori megbízatásom letellett.
A múlt év zavartalan lefolyása ifjúságunk nemes és jótulaj
donságainak bizonyítéka.
Külön kell kiemelnem az ifjúság vezetői részéről mindenkor
tapasztalt higgadt felfogást és komoly előrelátást. Nekik is szív
ből köszönöm azt a bizalmat és korrekt magatartást, mely záloga
a nyilt és minden félreértést kizáró együttműködésnek. Végül
nem mulaszthatom el, hogy a múlt évben valetáló IV. éves hall
gatóságnak, akik szeretetüknek és ragaszkodásuknak oly meg
ható bizonyítékait adták, lelkem mélyéből e helyről köszönetét
ne mondjak. Valóban az ifjúság részéről tapasztalt megértés
rektorságom derűs és szép emlékei maradnak mindenkor.
Tisztelt Főiskolai Közgyűlés!
A főiskolai tanács folyó évi június hó 7-én tartott ülésén
Fekete Zoltán rendes tanárt a következő két év tartamára rektor
nak, továbbá Dr. Walek Károly, Széki János és Kelle Arthur
rendes tanárokat dékánnak választotta.
Méltóságos Rektor Űr! Teljes tisztelettel és igaz kartársi
érzelmekkel köszöntöm Méltóságodat e díszes helyen, amelyen
hivatva van két éven keresztül főiskolánkat kormányozni. Mél
tóságod hosszú és eredményekben eltelt tanári működése, nemes
és ideális elvekkel telített gondolkozása és mindannyiunk által
nagyrabecsült egyéni tulajdonságai érdemesítették e megtisztelő
méltóságra.
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Üdvözlöm Méltóságodat a rektori székben, amely gondter
hes, nehéz munkával egybekötött és tövisekkel kirakott a mai
nehéz sorsunkban; de bizton reméljük, hogy Méltóságod, aki már
a szülői házban magába szívta az Alma Mater iránti nagy szeretetét, valóra fogja váltani mindazt, ami főiskolánk talpraállításának, teljes egyenrangúsításának és jövőbeli kifejlődésének fel
tétele.
A Mindenható adjon Méltóságodnak rektori működésére ál
dást és eredményekben gazdag jövendőt!

F e k e í e Z o l t á n e. i rektor 1926/27. tanév megnyitó beszéde.
Mélyen tisztelt Főiskolai Közgyűlés!
Mindenekelőtt hálás köszönetét mondok Tettamanti Jenő
lelépő rektor úrnak, mint hivatali elődömnek azokért a meleg,
megtisztelő szavakért, amelyekkel a rektori szék átvétele alkal
mából üdvözölt.
Amikor ezt a széket elfoglaltam, teljes tudatában voltam
annak a felelősségnek, amelyet a főiskola tanácsának bizalma
helyezett a vállamra. Olyan ez a felelősség, mint a kormányosé,
akinek a reábizott hajót sekély vizeken, zátonyok közt kell el
vezetnie. Főiskolánk hajóját a végzet vad árja sodorta ide, s
hosszú idő kell hozzá, míg sérüléseit kijavíthatjuk s a mostani
mederből szabadabb, biztosabb vizekre juthatunk ki.
Elődömnek is nem egy zátonyt kellett elkerülnie, hogy a
megfeneklés veszélyét elhárítsa. De ő ezt a feladatát — mint a
bátor és szakavatott kormányos — mindenkor derekasan és si
kerrel oldotta meg, s ennek köszönhető, hogy immár kifelé eve
zünk a Scyllák és Charibdisek legveszélyesebb tájáról. S ha
újabb nehézségek közé kerülünk, az ő tapasztalatai és kipróbált
gyakorlati érzéke a jövőben is mindenkor értékes segítséget fog
nyújtani a bajok leküzdésére. A z a körülmény, hogy az ő kezé
ből veszem át a főiskola kormányzatát, megokolja azt a bizal
mat, amellyel utamon elindulok. A csapás ki van már számomra
taposva s így nekem könnyebb szerepem lesz mint annak, aki
előttem járt. Bizalommal tekintek a jövőbe s hálával gondolok
a múltra!
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Mélyen tisztelt Főiskolai Közgyűlés!
Főiskolánk kapui az idén 163,-szor nyílnak meg a tudományt
kereső ifjúság előtt. Ünnepe ez az Alma Maternek minden vo
natkozásában. Ünnepe a főiskola ifjú polgárságának, mert azt
szimbolizálja, hogy a pályájára felkészülő ifjúság az ő kiképzé
sének új szakaszához érkezett el s megkezdi azt az újabb egy
évre szóló nagy, nehéz, komoly munkát, amely őt ismét feljebb
emeli egy fokkal a szellemi tökéletesedés lépcsőjén. De ünnepe
a tanári karnak is, mert most kezdi kovácsolni annak a hosszú
láncnak 163. szemét, mely a multat a jelennel s a jelent a jövő
vel köti össze. Minden láncszemnek gondos, lelkiismeretes mun
kának kell lennie, mert ha bármely szem gyengébb a többinél,
ez az egész lánc szilárdságát csökkenti.
Ha valami gyakran ismétlődik, megszokottá válik, veszít ér
dekességéből, sőt — legalább látszólag — a jelentőségéből is.
És mégis, úgy vélem, hogy a tanév megnyitásának fontosságát
és ünnepélyességét mindig változatlan intenzitással kellene érez
niük azoknak, akik azon résztvesznek. Mert a lánc a régi ugyan,
de minden szemének az anyaga új. A folyó is a régi, de a rajta
úszó habok mindig mások és mások. így váltakoznak az Alma
Mater falain belül is az új ifjúsági és tanári generációk, immár
több mint másfél évszázad óta!
De tudjuk, hogy a folyó a medrét is változtathatja. Hol
lassan, észrevétlenül, évszázados eltolódásokkal, hol pedig hir
telen törve át a régi gátat s vágva új medret a változott terepen.
Szakoktatásunk iránya, főiskolánk céljai is változtak az idők
folyamán.
'}
Valamikor egész Európa, de különösen a monarchia főiskoIája voltunk, német jelleggel, sok idegen tanerővel. Mint tech
nikai főiskola a legmagasabb színvonalra emelkedtünk, anélkül
azonban, hogy magyar hemzeti színezetünk kellőképen érvénye
sülhetett volna.
Gyökeres irányváltozást jelentett a főiskola fejlődésében a
kiegyezés korszaka, amikoris a száz évig német intézmény egy
csapással magyarrá változott s németségével együtt nemzetközi
jellege is megszűnt: az újjászületett akadémia teljesen a magyar
szellem, a magyar kultúra szolgálatába szegődött s annak egyik
legerősebb várává lett. És emellett nem sorvadt el, hanem fo
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kozott mértékben fejlődött, izmosodott és haladt előre, azzal a
lendülettel, amelyet a felszabadult magyar géniusz hatalmas
ereje adott neki. A folyó nőtt, új medre mélyült és tágult, s
gyarapodásának látásán örvendhetett minden magyar szív.
És akkor jött a világrengés, mely a mi földünket is iszonyú
erővel rázta meg, s a megszaggatott terepen nemzeti életünk
gazdag, szép vizeit elapasztotta. Elapasztotta, kemény, szűk
mederbe terelte, s a méltóságteljesen hömpölygő ár a sziklák
közt megtörő, nyögve, bukva haladó vízfolyássá változott.
S ha visszatérek a főiskola megnyitó ünnepére, kérdezem:
lehet-e ma ennek az ünnepélynek olyan súlyt és jelentőséget
tulajdonítanunk mint régen, a boldogabb időkben, s lehet-e ma
úgy átéreznünk ennek a napnak az ünnepélyességét mint valaha?
Úgy vélem, hogy igen!
A haza sorsának balrafordulása nem adhat okot arra, hogy
mi magunk is megváltozzunk benne és közönnyel nézzük azt,
amiért azelőtt lelkesedni tudtunk!
Az Alma Mater ma is nagy, ma is becses nekünk. Erre a
nevelő anyára ma is szüksége van a tudománynak és a nemzet
nek. Ennek a megtépett, megsebzett, de betegségéből ma már
lábbadozó Alma Maternek a szerepe nincs lejátszva, nincs be
fejezve. Ennek még fiakat kell felnevelnie, kenyeret kell adnia
sckak kezébe és mindenekfelett erkölcsi és szellemi támaszt kell
nyújtania annak a még szentebb és dicsőbb betegnek: akit
Magyar Hazának nevezünk!
Ez a cél, ez az eszme tegye számunkra ünnepélyessé ezt a
mai napot: Alma Materünk 163. születése napját!
Az új irány, az új meder világosan áll előttünk: Bármily
küzdelmek árán is fel kell virágoztatnunk a világégésben megbénúlt magyar tudományt, hogy az újjáépítés nehéz kérdését si
keresen oldhassuk meg. Főiskolánknak is tevékeny részt kell
vennie a romok eltakarításában s az új alapok lelkiismeretes
megépítésében.
S ha ma rövid soproni múltúnkra visszatekintünk s öszszehasonlítjuk mostani helyzetünket a kezdetbeli állapottal,
örömmel állapíthatjuk meg, hogy bár a konszolidációtól még
nagyon messze vagyunk, haladásunk mégis jelentékenynek mond
ható. Ez a megállapítás pedig azt bizonyítja, hogy ez az intéz
mény, amely a pusztulás küszöbéről ilyen rövid idő alatt eny-
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nyire tudott fejlődni, nemcsak őserejének van birtokában, hanem
teljes mértékben áthatja az a szellem is, amely az újjáépítés
sikerének legfőbb feltétele. A z a szellem, amely nemcsak mint
az anyagi erők szövetségese tud érvényesülni, hanem amelynek
lényege a jó ügy és a magasabb cél iránti őszinte lelkesedés és
szeretet, s amely önmagától is tud becseset alkotni és újat te
remteni.
S ha nem is keltünk ki hamvainkból úgy mint a Phönixmadár, azt mégis elmondhatjuk, hogy az első, legnagyobb nehéz
ségen túl vagyunk s ma már több bizalommal tekinthetünk a
jövő elé. Ha igen szerény keretek közt is, gondoskodás történt
az állami költségvetésben a legtátongóbb hézagok betömésére s
a legégetőbb hiányok egy részének pótlására. S hálával emlé
kezhetünk meg a magánbány atár sül átok, az amerikai ,,nemzetközi
nevelésvédő tanács“ és a természettudományi kongresszus, illető
leg a vallás- és közoktatásügyi minisztérium megértő támogatá
sáról is. Bár ezek az anyagi támogatások csak egész csekély
töredékét képviselik annak a pénzbeli segélynek, amelyet ha
sonló céllal más hazai főiskolának bocsátottak rendelkezésére,
elveszett felszerelésünk pótlása és tudományos tevékenységünk
megindítása szempontjából mégis javulást jelentettek szá
munkra. Ha nehezen is, de végre talpraálltunk, s most már csak
a kormány megértésén és jóakaró támogatásán múlik, hogy ezen
a ponton meg ne álljunk, hanem a kellő ütemben haladhassunk
tovább. Hogy mely bajaink volnának a legsürgősebben orvoslandók, azt hivatali elődöm fejtette ki és okolta meg.
Ma, amikor az ország legszebb részeit lefaragták, fokozott
mértékben fordul figyelmünk a megmaradt részek felé. Azok,
akik a Kárpátok erdőkoszorúzta bércei közül menekültek a mai
csonka hazába, bizonyos csalódással állapíthatták meg, hogy ez
a megmaradt föld, amelyet még ellenségeink is magyarnak mi
nősítettek, nem az a tej jel-mézzel folyó Kánaán, amelyet a köl
tői képzelet rajzolt a régi perifériák lakói elé. A mai idők ko
molysága rákényszerít arra, hogy a rideg valósággal megismer
kedjünk s a tárgyilagosság szemüvegén keresztül vizsgálva a
helyzetet, meglássuk azokat a hibákat, amelyek Nagymagyarország jólétének idejében észrevétlenül maradhattak.
Költőink például rajongó lélekkel énekelték meg a Nagy
Magyar A lföld szépségét és gazdagságát. És igazuk volt! Az
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A lföld óriási kincseket rejt magában. Arany a népe, arany a
földje. De a képzett nemzetgazdász és a képzett technikus
szeme azonnal észreveszi, hogy ez a kincs nincsen feltárva, hanem
hagy része kiaknázatlanul hever. Mindenesetre a múlt idők mu
lasztásának kell betudnunk, hogy az ország legmagyarabb részé
nek művelődési, közoktatásügyi, közegészségügyi, közlekedési és
általános gazdasági viszonyai annyira visszamaradtak. Ha az
A lföld úthálózata kellően ki volna építve, ha áldott földjét nem
szikkaszthatná ki oly gyakran a tropikus nyári hőség, hanem a
Duna— Tisza-csatornák bő vize öntözné, s ha az értelmes és
bölcs magyar népet a jó iskolák tömege nevelné okos, egészséges
és gazdaságilag is megszervezett társadalmi életre: akkor nyíl
nának csak meg igazán a magyar Kánaán tejjel és mézzel folyó
csatornái s akkor válnának igazán élő és működő nemzeti tő
kékké azok a kincsek, amelyek eddig parlagon hevertek, vagy
csak igen gyengén kamatoztak.
És ez nemcsak az Alfölddel van így, hanem többé-kevésbé
Csonkamagyarország más részeivel is. Alig van olyan része ha
zánknak, amelynek gazdasági hozadéka a többtermeléssel ne
volna fokozható. Mint erdészszakember csak az ország erdőgaz
dasági viszonyaihoz tudok közelebbről hozzászólani. Megmaradt
erdeink legnagyobb része megjavításra szorul. A megjavítás öszszes eszközeinek céltudatos alkalmazása esetén a fatermést úgy
mennyiségileg, mint minőségileg igen jelentékenyen lehetne fo
kozni s az erdők jövedelmét sok helyen meg lehetne kétszerezni.
Hogy a múltban ez nem történt meg, annak oka a régi Magyarország általános fabősége volt, mellyel szemben a mostani erdők
gazdasági hibái nem tűntek úgy fel s nem állott elő az a paran
csoló gazdasági kényszer, amely ma a mulasztások pótlását már
halaszthatatlanná teszi.
Ennek a nagy munkának a sikeres végrehajtása azonban
minden tekintetben hivatása magaslatán álló erdésznemzedéket
kíván, mely a tudományos felkészültség minden eszközével fog
hozzá az előtte álló feladat megoldásához.
Nyilván sok hasonló fontos feladat megoldása vár az ország
bányászatára és kohászatára is. A megmaradt magyar föld kin
cseinek felkutatása, feltárása és gazdaságos feldolgozása, a ma
gyar termelés és ipar önállósítása olyan feladatok, amelyek a
szakemberek kiváló gárdáját igénylik. Ezeknek a nevelése kell,

43

hogy főiskolánk legfőbb célja legyen s a tanári testület számára
mint elsőrangú lelkiismereti kérdés áll fenn ennek a fontos nem
zeti célnak teljes odaadással való szolgálata.
Értékes, új generáció neveléséhez azonban magábanvéve sem
a jó főiskola, sem a tanári kar őszinte igyekezete nem elég. Eh
hez megfelelő ifjúság is kell. Ezért, ifjú barátaim, ma hozzátok
is van egy komoly szavam!
A z ifjúi éveket az erő, a mozgás, a lelkesedés korszakának
szokás tekinteni. És méltán. Az ifjú vér ereje és az ifjú szív
tüze csodás dolgokat művelhet. Amit sok bölcs elme lehetetlen
nek tart, azt az ifjúi lelkesedés néha bámulatos könnyűséggel
tudja megoldani. Magyarország ifjúsága megmutatta a harcmezőn, hogy a honalapító ősök erényei nem vesztek még ki be
lőle s nem az ő lelkesedésén múlott, hogy a küzdelemben végre
is a kérlelhetetlen fizikai törvényeknek kellett érvényesülniük.
A haza ma is hálás azoknak, akik olyan önfeláldozóan ontották
vérüket a megmaradókért!
És én tudom, hogy ti, akik legnagyobbrészt már nem jutot
tatok bele a világ legnagyobb vérfürdőjébe, ma is épen olyan
önzetlenül áldoznátok fel ifjú életeteket a haza oltárán, mint
azt elődeitek tették.
Ma azonban, kedves ifjú barátaim, rátok más irányban van
szüksége a hazának! És higyjétek meg nekem, hogy az a feladat,
amely előttetek áll, nem kisebb annál, amely a harcmezőn jutott
volna osztályrészetekül. Mert élni a hazáért nem könnyebb, mint
meghalni! Amíg a fegyverropogás és az ágyúdörgés pokoli ze
néje tartja feszültségben az ember idegzetét, amíg az ártó ellen
ség látása ingerli támadásra a létfenntartás ösztönétől hajtott
tömegeket, amíg a vasfegyelem ellentmondást nem tűrő parancs
szava uralkodik a lelkeken: addig az ember nem a maga ura,
addig kényszer alatt áll. S ha a hazafias lelkesedés fellobogó
lángja hoz is létre olyan diadalokat, amelyek úgy az egyesek,
mint a nemzet életében feledhetetlenek, az az egy tagadhatatlan,
hogy a háborúban a közvetlenül érzett és a minden gondolkodást
lenyűgöző kényszernek is nagy szerepe van, s hogy e nélkül a
kényszer nélkül a hősi cselekedetek száma is kisebb volna.
A legnagyobb hős az, aki minden kényszerítő külső behatás
nélkül, tisztán erkölcsi meggyőződésből, szívének sugallatára,
lelkének buzdítására, a tiszta eszmények iránti lelkesedésből
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tudja feláldozni mindenét, amit feláldozni tehetségében áll.
Vizsgáljátok meg magatokat ifjú barátaim, tudtok-e ti ilyen hő
sök lenni? Tudtok-e kényszer nélkül, puskaropogás nélkül, a
fegyelem vaskorlátai nélkül harcolni, dolgozni és haladni a ki
tűzött cél felé? Tudtok-e nagy dolgokat véghezvinni akkor is,
amikor az ellenséget nem látjátok közvetlenül magatok előtt?
Hajt-e titeket a békés környezetben a szeretet is olyan erővel
előre, mint a háborúban a gyűlölet? Mert csak akkor vagytok
igazi hősök és a hazának igazán hű fiai, ha mindezeket meg tud
játok és meg akarjátok tenni!
Főiskolai tanulmányaitok sikeres elvégzése nem könnyű do
log. Ha biztos alapot akartok itt teremteni ahhoz, hogy jó szak
emberek s hazátoknak hasznos és értékes polgárai lehessetek:
kemény, kitartó munkát kell végeznetek. És ez a munka is négy
évig tart, mint a lezajlott világháború! De itt a lét vagy nemlét
kérdésének fenyegető bizonytalansága nem gyakorol rátok olyan
közvetlen nyomást, mint a háború kritikus helyzeteiben. A ve
szély idegizgató hatása itt nem fog titeket hirtelen termett hő
sökké avatni és gyors előretörésekre vezetni. Itt minden talp
alatnyi földet lassú, kitartó, céltudatos munkával kell megszerez
netek, teljesen saját erőtökre támaszkodva és saját lelkiismere
tetektől vezettetve.
Kérlek titeket, kedves barátaim, szállj átok magatokba a tan
év kezdetén s igyekezzetek magasabb nézőpontból megitélni azt
a feladatot, amely előttetek áll! Nemcsak az oklevél előbb-utóbb
való elnyeréséről van itt szó, mint a kenyér megszerzéséhez szük
séges igazolványról. Ez a cél még nem avatná szentté azt a küz
delmet, amelyet itt kell megvívnátok. Nektek akkor, amikor a
pályátokra készültök, mindig arra kell gondolnotok, hogy men
nél nagyobb felkészültséggel, mennél alaposabb tudással, men
nél hatalmasabb szellemi fegyverekkel álltok ki majdan az élet
küzdőterére, annál hasznosabb munkát végezhettek a végső nagy
cél érdekében: Magyarország feltámadásának és ezen keresztül
Isten dicsőségének a szolgálatában!
Ha jó hazafiak vagytok, ha tudtok a szent ügyért igazán lel
kesedni, legyetek hősök a szellemi és erkölcsi élet közdőterén is,
és hozzátok meg ott is azokat az áldozatokat, amelyeket a fizikai
fegyverek harcterén olyan készséggel hoznátok meg. Mondjatok
le mindenről, ami harci készségeteket bénítja, ami erőtöket el
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vonja és szétforgácsolja és ne fussatok azok után a hiú örömök
után, amelyeket olyan sokan — de olyan tévesen — az ifjúi élet
elengedhetetlen tartozékainak szoktak tekinteni. Ha ezeknek a
feláldozása árán komoly és értékes munkát végezhettek a nagy
ügy érdekében, lelkiismeretetek dicsérő szava bőven fog kár
pótolni a képzelt veszteségekért.
És higyjétek el, nem kell ehhez egyéb, mint: szeretet. A
szeretet neveli a legnagyobb hősöket!
Hazafias ünnepeken, irredenta tüntetéseken sok elfojtott fáj
dalom, sok keserűség tör a felszínre. A bilincsbevert magyar
büszkeség szeretné széttépni a béklyóit, és a kötelékbe szorult
magyar ököl szeretne lesújtani a bitorlókra, hogy pozdorjává
zúzza mindazt, amit az emberi kapzsiság és perfidia alkotott az
elrabolt részeken. És ha a vérforraló beszédek, szenvedélyes
szónoklatok és búskeserű dalok felkavarták minden fájdalmun
kat és tehetetlenségünk minden keserűségét: összeszorított ajak
kal, könnyes szemmel és ökölbezárt kézzel hagyjuk el azt a he
lyet, amelyre a legnemesebb érzés, a hazaszeretet ápolása cél
jából gyűltünk össze! És bizony valljuk meg őszintén, gyakran
az a benyomásunk, hogy a négy fal között elhangzott szenve
délyes szavak hatása nem terjed messze a falakon túl és vajmi
kevés bennünk a vigasztaló momentum. Az ilyen összejövetelek
igen gyakran célttévesztettek.
Ne értsetek félre, kedves barátaim! Nem a hazafias ünnep
ségek ellen van nekem kifogásom. Csak az olyan mozgalmakat
ítélem el, amelyekben minden helyet a gyűlölet foglal le, úgy
hogy a szeretet számára nem marad egy zúg sem. Az ilyen
iránytól, az ilyen felfogástól tartózkodjatok mindnyájan! A gyű
lölet sohasem hozhat tartós sikert. Szeretet nélkül nem lehet
tökéletes alkotás. A gyűlölet csak rombolni tud, a szeretet el
lenben épít! A szeretet és gyűlölet nem fér össze. Épen ezért a
hazaszeretetnek sem lehet gyűlölet az alapja!
Kérlek tehát titeket, hogy a hazaszeretet ápolásának kultu
szából kapcsoljátok ki teljesen a gyűlöletet. Ne a bosszúállás
vágyában lássátok a hazafiasság lényegét, hanem a szeretet épí
tőmunkájában. Ökölbeszorított kézzel nem lehet dolgozni! A
bosszúállás pedig a Gondviselés dolga! Ha bebizonyítjuk azt,
hogy a szeretetben hősök vagyunk, a diadal biztosan a kezünkbe
hull. Mindaddig azonban, amíg a legfelsőbb törvényt nem tart
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juk tiszteletben, nem számíthatunk arra az egyedüli biztos se
gítségre sem, amely minket a koporsóból új életre emelhet ki.
Ezért hát a szeretet jegyében induljatok el a nagy mun
kára; azzal a hittel, amely hegyeket mozdíthat el a helyükből,
azzal a bizalommal, amelyet a leghatalmasabb szövetséges kö
zelségének tudata ébreszt a lélekben; s akkor az az Űr, aki az
ő népét a tengeren át vezette ki a rabságból az Ígéret országába
s aki kardcsapás nélkül űzte ki az ellenséget a bitorolt földről:
velünk is megismerteti majd az ő dicsőségét. Ez az Úr vissza
állíthatja a mi országunkat is, ha arra a szeretettel érdemeket
szereztünk.
Ez a fogadás: a hit és a szeretet fogadása vezéreljen titeket,
s ez a remény: a feltámadás reménye nyissa meg a főiskola
új esztendejét!

BENCZE G ERG ELY
miniszteri tanácsos, nyug. főiskolai rendes tanár.
M e g h a ll 1 9 2 5 . évi d ec em b er h ó 15.
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B e n c z e G e r g e ly e m lé k e z e te .
V ági István főiskolai rendes tanár.

A Sopronba menekült Bánya- és Erdőmérnöki Főiskolának
nagy gyásza van. A halál elragadta Bencze Gergely nyug. min.
tanácsos, főiskolai rendes tanárt, aki még annak a tanárgenerá
ciónak volt a tagja, amely működését akkor kezdte, mikor a fő
iskolán mélyreható változások kapcsán a főiskola reorganizáció
jának alapjait rakták le.
Bencze Gergely 1854. március hó 8-án Háromszékmegye
Lemhény községében született s szülőföldjéhez még utolsó pil
lanataiban is meghatódva ragaszkodott. Már kora fiatalságában
kénytelen volt szembenézni az élet nehézségeivel és ezek az ifjú
kori emlékei mély nyomot hagytak egész lelkületében. Közép
iskoláit Kézdivásárhelyen és Kolozsváron végezte, ahol a legna
gyobb nélkülözések árán tanult, sőt, hogy magát fenntarthassa,
még a nevelői pályára is rákényszerült, míg végre Selmecbányára
jöhetett, ahol az 1875— 1879. évek között végezte a négy éves
erdőmérnöki szakot. 1879-ben a magyar erdőkincstár szolgála
tába lépett, hol a gödöllői erdőhivatal és a besztercebányai erdő
igazgatóság területén teljesített szolgálatot, majd 1882-ben a
péteri erdőgondnokság vezetője lett.
Itt érte az a kitüntetés, hogy a földmivelésügyi minisztérium
Münchenbe küldte ki kémiai és talajtani tanulmányok folytatá
sára. 1885-ig volt Münchenben, hol Bayer, Jolly, Ebermayer stb.
az akkori idők legnagyobb elméinek tanításait hallgatta. 1885.
telén hirtelen szívgyengeség fogta el és sajátkezű feljegyzéseiből
látom, mily kevés volt a reménye arra, hogy szeretett hazáját
viszont fogja látni. Súlyos betegségéből felépülvén, 1885. augusz
tusában tért vissza Selmecbányára s 1885. decemberében meg
bízták az erdészeti kémiai előadások megtartásával a főiskolán.
1888-ban lett rendkívüli, 1891-ben rendes tanár. 1918. júliusá
ban megkapta a miniszteri tanácsosi címet és jelleget, 1919. ja
nuárjában pedig miniszteri tanácsossá lépett elő.
Tanári kinevezése után igen nehéz feladat hárúlt reá, mert
egész új alapokra kellett fektetnie a kémiai tárgyakat s azon
felül erdészeti szempontból kellett azokat megvilágítania, miután
a kémia addigi előadása kizárólag a bányászat és kohászat szem
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pontjaira volt tekintettel. Ezen feladat megoldásán felül az
újonnan épült erdészeti palotában egy modern kémiai laborató
riumot rendezett be s emellett a nagy körültekintést igénylő
munka mellett is foglalkozott kutató munkával.
Erre az időre esik egyik kísérlete, melyben a bükk kémiai
feldolgozásának lehetőségeit vizsgálta papírgyártási célokra.
1911-ben, mikor a főiskolán a kémiai tanszékek külön épü
letbe kerültek, ismét egy új intézetet szerelt fel.
A laboratórium új felszerelése a világháború előtt lett kész
és igazi látványosság volt. Sajnos, az összeomlás miatt a csehek
kezébe került és az efelett érzett keserűséget soha többé elfelej
teni nem tudta. Sopronban az ideiglenes laktanyában sokszor
sóhajtozva mondotta nekem az öreg úr: ,,Csak még egyszer lenne
olyan intézetünk, mint Selmecbányán volt", de hozzátette, ezt
megélni már úgysem fogja. 1923. nyarán megtörtént nyugdíjaz
tatása után úgy látszik, mintha nehéz betegségéből egészen ki
gyógyult volna, azonban 1925. szeptemberében hirtelen megbete
gedett és három héttel a halála előtt, lakása előtti udvarán megindúlva mondotta nekem búcsúzóképen: ,,Itt a végem, én érzem!"
Három hétre reá eltemettük kedves tanárunkat.
Mióta nyugalomba vonult, mindig valami csendes, nyájas
vidékre vágyott, hol kifelejthetné magát a kor szomorú napjai
ból, más kiima alá, melytől megrendült egészségének gyógyulást,
magának pedig békés, nyugalmas éveket remélt. De az élet
épen utolsó éveiben bizonyúlt mostohának hozzá, sorsa — nap
jaink sok magyarjának a sorsa volt. A cseh megszállás miatt
kénytelen volt az Alma Materrel együtt elhagyni a kies fekvésű
szép Selmecbányát, melyhez hosszú 45 év tudományos munkálko
dásai, művei s boldog emlékei fűzték. Sopronban ütött új tanyát,
de e várost megszokni nem tudta. Lehet, hogy azért, mert aszt
májának nem kedvezett ez a levegő, lehet, hogy nem tudta elfe
lejteni soha Selmecet, de innen mindig el vágyott. Amit az élet
nem tudott megadni neki, azt halálában elnyerte.
Legyen békés, nyugodt pihenése!

FÜGGELÉK.

A m. kir. bányamérnöki és erdőmérnöki főiskola
tisztikara az 1926/27. tanévben.
Rektor:

F e k e t e Z oltán.

Prorektor:

T etta m a n ti J en ő .

Dékánok:

D r. W a le k K á r o ly ,

a bányamérnöki osztályon,
a kohómérnöki osztályon,
A rth u r, az erdőmérnöki osztályon.

S zék i J á n os,
K e lle

Kivonat a m. kir. bányamérnöki és erdőmérnöki
főiskola szervezeti és ügyviteli szabályzatából.*)
(Jóváhagyatott Ő Felségének 1904. évi augusztus hó 3-án kelt legfelsőbb
elhatározásával.)

A főiskola felett a felügyeletet a m. kir. Pénzügyminiszter
gyakorolja együttesen a m. kir. Földmivelésügyi miniszterrel.
(4. §0
A főiskola feladata rendszeres tanítás útján bányamérnö
kök, kohómérnökök és erdőmérnökök gyakorlati irányú kikép
zése tudományos alapon. (1. §.)
A főiskola három osztályra tagozódik. Ezek a következők:
a) a bányászati ágazatnál:
1. a bányamérnöki osztály,
2. a kohómérnöki (vaskohó- és fémkohómérnöki)
osztály;
b) az erdészeti ágazatnál:
3. az erdőmérnöki osztály. (2. §.)
A főiskolát igazgatja: a főiskola tanácsa és a rektor. (6. §.)
A főiskola rektorát két évre és a dékánokat egy tanév tar
tamára a tanács választja. (10. és 17. §§,)
A főiskolai tanács tagjai a rendes és rendkívüli tanárok.
A rektori hivatal főnöke a rektor, közvetlen vezetője pedig
a titkár, a főiskolai házipénztár ügyeit a kvesztor és ellenőr
intézi.**)
A tanulmányi idő minden szakosztályon nyolc félév.
A z egyes fakultásokon ajánlott zárt tanulmányrend van. A
tárgyakból a félévek végén a vizsgák (kollokviumok) kötelezők.
A negyedik szemeszter végén I. szigorlat teendő, mely írás
beli és szóbeli részből áll; a nyolcadik szemeszter után a II. szi
gorlat teendő le, mely egy négyhetes laboratóriumi vagy tervező
munkából, és ezenfelül írásbeli és szóbeli részből áll.
*) Az új szervezeti és ügyviteli szabályzat, a magántanári képesítés
és a doktori cím megszerzésének szabályzata az illetékes minisztériumok
ban tárgyalás alatt áll.
**) A kvesztori hivatal szabályzata az illetékes minisztériumoknál
jóváhagyás alatt.
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A főiskolai rendes hallgatók, akik az egyes mérnöki szako
kat a megállapított tanulmányterv szerint elvégzik és a két szi
gorlatot leteszik, mérnöki oklevelet nyerhetnek.
Rendes hallgató gimnáziumi vagy reáliskolai érettségi bizo
nyítvány alapján minden feddhetetlen erkölcsű és előéletű egyén
lehet.

A főiskola személyzete az 1925/26. tanévben.
7. Tanszemélyzet.

1. Rendes tanárok.
Szentistványi Gyula,*) rendes tanár, a bányaméréstani tan
szék vezetője, a bányamérnöki osztálynak több ízben volt dé
kánja; rendes tanár 1904. II. 1. óta és az V. fizetési osztályba
1919. I. 27. neveztetett ki.
Boleman Géza, rendes tanár, a fizika-elektrotechnikai tan
szék vezetője, a főiskola 1922/23. tanévben volt rektora, a buda
pesti Mérnöki Kamara választmányi tagja, a Magyar Mérnökés Építészegylet aranvérmével kitüntetve az 1920. évben az
,,Elektrotechnika“ tankönyv II. kiadásáért, a főiskolai Footballés Athletikai Club tanárelnöke, a Mefhosz tiszteletbeli tagja;
rk. tanár 1904. IX. 14., rendes tanár 1906. V. 4. óta és az V.
fizetési osztályba 1919. I. 27-én neveztetett ki.
Dr. Kövessi Ferenc, rendes tanár, a növényélet- és kórtani
tanszék vezetője, a főiskolai ifjúsági becsületszék tanárelnöke,
a KANSZ. soproni törvényhatósági választmányának tagja; rk.
tanár 1904. X. 20., rendes tanár 1906. V. 23. óta és az V. fizetési
osztályba 1922. VIII. 5-én neveztetett ki.
Réz Géza,*) rendes tanár, a bányaműveléstani tanszék ve
zetője, a főiskola 1918/19. tanévben volt rektora, a bányamérnöki
osztálynak több ízben volt dékánja; rk. tanár 1906. V. 17., ren
des tanár 1907. V. 1. óta és az V. fizetési osztályba 1923. III.
31-én neveztetett ki.
Cotel Ernő, rendes tanár, a vaskohászati tanszék vezetője,
a kohómémöki osztálynak 1924/25. tanévben volt dékánja, a kir.
József-műegyetem az acélgyártás és a hengerlés magántanára,
a Magyar Mérnök- és Építészegylet 1921. évi Hollán-díjának
nyertese, a Hernádvölgyi Magyar Vasipari R.-T. volt korompai
vas- és acélgyárának igazgatója; rendes tanár az V. fizetési osz
tályban 1923. március hó 30 óta.
*) 1926. évi julius hó végével nyugalomba vonult.
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Kövesi Antal, rendes tanár, a mechanikai tanszék vezetője,
a főiskola 1916/17. és 1917/18. tanévekben volt rektora és az
1918/19., 1919/20. tanévekben volt prorektora. Kitüntetései: Nép
felkelő ezredes, mérnöki cím és jelleg, pénzügyminiszteri elis
merés, polgári emlékérem tulajdonosa.
Képesített fővasúti mozdonyvezető, a Felsőoktatásügyi Egye
sület választmányi tagja, a Bányászati és Kohászati Lapok szer
kesztő-bizottságának tagja, a Magyar Mérnökegylet soproni fiók
jának választmányi tagja, a Magyar Mérnök- és Építészegylet
nagyválasztmányának tagja és a Selmecbányái Mensa Academica
egyesület dísztagja és alapítója; rk. tanár 1906. V. 17., rendes
tanár 1907. V. 1. és az V. fizetési osztályba 1923. VII. 9-én ne
veztetett ki.
Krippel Móric, rendes tanár, az erdőhasználattani tanszék
vezetője, a főiskola 1914/15. és 1915/16. tanévekben volt rektora
és az 1916/17., 1917/18. és az 1923/24. tanévekben volt prorek
tora, az erdőméfnöki osztály többízben volt dékánja. Kitünte
tései: Közreműködői érem a budapesti 1896. évi ezredéves ki
állításon ,,hasznos javításért“ ; bronzérem a párisi 1900. évi nem
zetközi kiállításon a szögfelhordó készülékért; aranyérem a po
zsonyi 1902. évi mezőgazdasági kiállításon ,,új erdészeti műsze
rekért“ ; aranyérem a pécsi 1907. évi kiállításon ,,saját találmányú felrakó és tájoló műszerért“ és közreműködői oklevél a bé
csi 1910. évi nemzetközi vadászati kiállításon; 1926. évi január
hó 24-én megválasztatott az Idő világnyelv magyarországi szö
vetsége elnökének; rendes tanár 1908. IX. 15. óta és az V. fize
tési osztályba 1923. évi VII. 9-én neveztetett ki.
Dr. Walek Károly, rendes tanár, a bányamérnöki osztály
ezidei dékánja, a mennyiségtani tanszék vezetője, a Bányászati
és Kohászati Egyesület soproni osztályának alelnöke és a bánya
mérnöki osztály több ízben volt dékánja; rk. tanár 1910. I. 15.,
rendes tanár 1911. X. 31. óta és az V. fizetési osztályba 1923.
VII. 9-én neveztetett ki.
Tettamanti Jenő, rendes tanár, a bányagéptani tanszék ve
zetője, ezidei rektor, a Mérnök- és Építészegylet soproni osz
tályának alelnöke; rendes tanár 1913. V. 16. óta és az V. fizetési
osztályba 1923. évi VII. 9-én neveztetett ki.
Fekete Zoltán, rendes tanár, az erdőrendezéstani tanszék
vezetője, az erdőmérnöki osztály ezidei dékánja, az erdőmérnöki
csztálv többízben volt dékánja, az Országos Erdészeti Egyesület
és a Magyar Mérnök- és Építészegylet soproni fiókjának választ
mányi tagja; rk. tanár 1911. VIII. 23., rendes tanár 1913. V. 10.
óta és az V. fizetési osztályba 1923. évi VII. 9-én neveztetett ki.
Dr. Vitális István, rendes tanár, a földtan-telepismerettani
tanszék vezetője, a főiskola 1919/20. tanévben volt rektora és az
1920/21. és 1921/22. tanévekben volt prorektora, a bányamérnöki

56

osztály dékánja, a Magyar Tudományos Akadémia levelező
tagja, a Felsőoktatásügyi Egyesület igazgatósági tagja, a Magyar
Földtani Társulat választmányi tagja; a Kir. Magyar Természettudományi Társulat választmányi tagja; rk. tanár 1912. X. 26.,
rendes tanár 1914. IV. 1. óta és az V. fizetési osztályba 1923. VII.
9-én neveztetett ki.
Tomasovszky Lajos, rendes tanár, a kohómérnöki osztály ezidei dékánja, a bányavegytani tanszék vezetője, a kchómérnöki
osztály többízben volt dékánja. Kitüntetése: pénzügyminiszteri
elismerés; rk. tanár 1909. XII. 14., rendes tanár 1914. IV. 1. óta
és az V. fizetési osztályba 1923. VII. 9-én neveztetett ki.
Dr. Mihalovits János, rendes tanár, a jogi tanszék vezetője,
a főiskola 1923/24. tanévben volt rektora, az 1924/25. és 1925/26.
tanévekben volt prorektora, az Országos Bányászati és Kohá
szati Egyesület alelnöke, a Stella Csillagászati Egyesület elnöki
tanácsának tagja; rk. tanár 1912. X. 2., rendes tanár 1915. X. 1.
óta és az V. fizetési osztályba 1923. VII. 9-én neveztetett ki.
Széki János, rendes tanár, a fémkohászati tanszék vezetője,
a kohómérnöki osztály volt dékánja, a Főiskolai Segélyző-Egyesület elnöke, az Országos Bányászati és Kohászati Egyesület
soproni osztályának választmányi tagja; rk. tanár 1914. I. 1., ren
des tanár 1918. V. 7. óta és az V. fizetési osztályba 1923. VII.
9-én neveztetett ki.
Roth Gyula, rendes tanár, az erdőmüveléstani tanszék ve
zetője, az erdőmérnöki osztály több ízben volt dékánja, a Ma
gyar. Kir, Erdészeti Kísérleti Állomás vezetője, az Országos Er
dészeti Egyesület és a soproni Kaszinó-Egylet választmányi
tagja, a ,,Hubertus“ Sopron városi és Sopron megyei vadászati
védegylet ügyvezető elnöke, a soproni Közalkalmazottak Fo
gyasztási Szövetkezetének alelnöke, az Országos Természettudo
mányi és Technikai Kongresszuson az erdészeti tudományok
előadója volt; rk. tanár 1922. III. 1., rendes tanár 1922. XII. 23.
óta és az V. fizetési osztályba 1923. VII. 9-én neveztetett ki.
Solt Béla, rendes tanár, az építéstani tanszék vezetője; ren
des tanár 1923. XII. 14. óta s ugyanakkor neveztetett ki az V.
fizetési osztályba.
Balázs István, rendes tanár, a tüzeléstani tanszék vezetője;
rendes tanár 1923. XII. 14. óta s ugyanakkor neveztetett ki az
V. fizetési osztályba.
Kelle Arthur, rendes tanár, az erdővédelemtani tanszék ve
zetője: rendes tanár 1923. XII. 15. óta s ugyanakkor neveztetett
ki az V. fizetési osztályba.
Finkey József, rendes tanár, az érc- és szénéiőkészítéstani
tanszék vezetője; rk. tanár 1923. XII. 15., rendes tanár 1926. V.
29. óta.
Vági István, rendes tanár, az erdészeti vegytani tanszék ve
zetője; rk. tanár 1923. XII. 15., rendes tanár 1926. V. 29. óta.
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Dr. Fehér Dániel, rendes tanár, a növénytani intézet, a fő
iskolai botanikus kert és a főiskolai könyvtár vezetője, a német
botanikai egyesület rendes tagja; rk. tanár 1923. XII. 15., rendes
tanár 1926. V. 29. óta.
Dr. Vendl Miklós, rendes tanár, az ásvány-földtani tanszék
vezetője, egyetemi magántanár, a Magyarhoni Földtani Társulat
választmányi, a Deutsche Mineralogische Gesellschaft és az an
gol Mineralogical Society r. tagja; rk. tanár 1923. XII. 15., ren
des tanár 1926. V. 29. óta.
2. Rendkívüli tanárok.
Modrovich Ferenc, rendkívüli tanár, az út- és vasútépítéstani tanszék vezetője; rk. tanár 1923. XII. 15. óta.
Lesenyi Ferenc, rendkívüli tanár, az erdőgazdasági politikai
tanszék vezetője; rk. tanár 1923. XII. 15. óta.
Pattantyús Á. Imre, rendkívüli tanár, a kohógéptani tanszék
vezetője, a Magyar Mérnök- és Építészegylet soproni osztályá
nak titkára; rk. tanár 1924. X. 9. óta.
Dr. Proszt János, rendkívüli tanár, az elemző és fizikai ké
miai tanszék vezetője; rk. tanár 1924. X. 9. óta.
3 Előadók.
Dr. Schleicher Aladár, nyug. főbányatanácsos, műegyetemi
magántanár, a fém technológiai tanszék tantárgyainak előadója.
(A főiskolánál 1923. XI. 30.)
Kápolnai Pauer Viktor, főbányatanácsos, a bánya- és kohógazdaságtani tanszék ideiglenes vezetője. Kitüntetése: a m. kir.
főbányatanácsosi cím- és jelleggel felruházva. (A főiskolánál
1923. VI. 25.)
Dr. Ajtai Sándor, főerdőmérnök, az erdészeti jog és közigaz
gatási jog tantárgyak előadója. (A főiskolánál 1924. XI. 12.)
Dr. Kund Vilmos, városi tiszti orvos, az ipari egészségtan
című tantárgy előadója. (A főiskolánál 1920. III. 29.)
Frank Lajos, főiskolai kvesztor, az üzemi számviteltan című
tantárgy előadója. (A főiskolánál mint előadó 1919. XII. 20.)
Fuchs Rezső, főreáliskolai tanár, az angol nyelv előadója.
Emmer József, főreáliskolai tanár, a német nyelv előadója.

4. Adjunktusok és assistensek.
Sébor János, aki. erdőmérnök, adjunktus, az erdészeti földmé
réstani tanszék ideiglenes vezetője. (A főiskolánál 1918. III. 10.)
Stasney Albert, oki. fémkohómérnök, adjunktus, az ábrá
zoló geometriai tanszék ideiglenes vezetője. (A főiskolánál 1912.
X. 21.)
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Ürmösi László, oki. fémkohómérnök, m. kir. főmérnök, be
osztott tanársegéd. (A főiskolánál 1913. XII. 1.)
Krutkovszky Károly, oki. fémkohómérnök, m. kir. főmérnök,
tanársegéd. (A főiskolánál 1915. IV. 19.)
Pocsubay János, oki. bányamérnök, m. kir. főmérnök, tanár
segéd. (A főiskolánál 1915. XII. 15.)
Esztó Péter, oki. bányamérnök, adjunktus. (A főiskolánál
1925. IX. 1.)
Bálint Andor, oki. erdőmérnök, m. kir. erdőmérnök, tanár
segéd. (A főiskolánál 1923. I. 8.)
Török Béla, oki. erdőmérnök, m. kir. erdőmérnök, az erdé
szeti kísérleti állomás létszámához tartozik. 1923. évi I. 15. óta
a főiskolán tanársegédi teendőkkel megbízva.
Mika József, oki. vaskohómérnök, m. kir.. mérnök, tanár
segéd. (A főiskolánál 1923. XI. 28.)
Dr. Boda Antal, oki. bányamérnök, m. kir. mérnök, tanár
segéd. (A főiskolánál 1922. X. 1.)
Nahoczky Alfonz, oki. vaskohómérnök, tanársegéd. (A fő
iskolánál 1924. XI. 20.)
Zsámbor Zsolt Pálf oki. erdőmérnök, tanársegéd. (A főiskolá
nál 1924. II. 15.)
Kiss Ignác, oki. vaskohómérnök, m. kir. segédmérnök, tanár
segéd. (A főiskolánál 1923. IX. 17.)
vitéz Bokor Rezső, oki. erdőmérnök, tanársegéd. (A főiskolá
nál 1923. IX. 26.)
Fáik Richárd, oki. gépészmérnök, m. kir. segédmérnök, ta
nársegéd, (A főiskolánál 1924. V. 1.)
Schumacher Károly, oki. erdőmérnök, tanársegéd. (A főisko
lánál 1924. V. 8.)
Haracsi Lajos, oki. erdőmérnök, tanársegéd. (A főiskolánál
1924. XI. 4.)
Zoltán Jáno&y oki. erdőmérnök, m. kir. segéderdőmérnök,
tanársegéd. (A főiskolánál 1925. XI. 4.)
Weigl Ernő, oki. vaskohómérnök, tanársegéd. (A főiskolánál
1925. XI. 18.)
Dr. Szádeczky Kardoss Elemér, tanársegéd. Kitüntetése: A
volt Eötvös kollégisták szövetsége adományából származó 1925.
évi Eötvös-díjat ,,Az erdélyi eocén petrogenezise“ című tanul
mányával megnyerte. (A főiskolánál 1926. I. 30.)
Kutasy Viktor, oki. erdőmérnök, tanársegéd. (A főiskolánál
1926. VII. 12.)
Diószeghy Dániel, old. vaskohómérnök, tanársegéd. (A fő
iskolánál 1925. X. 15.)
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11. Hivatali szem élyiéi.

1. Rektori hivatal.
Gervai Nándor, főisk. titkár. (A főiskolánál 1916. XII. 31.)
Lichner József, irodatiszt. (A főiskolánál 1911. XI. 7.)
Kriszta Valéria, kezelőnő. (A főiskolánál 1915. V. 14.)
Schaffer Margit, díjnok. (A főiskolánál 1922. XI. 27.)
2.

Főiskolai kvesztura.

Frank Lajos, kvesztor. (A főiskolánál 1919. VII. 25.)
Kresadlo József, segédmérnök, ellenőr. (A főiskolánál 1923.
IX. 27.)
Winásch Emma, kezelőnő. (A főiskolánál 1915. V. 1.)
3.

Főiskolai könyvtár.

vezetője: Dr. Fehér Dániel, rendes tanár.
Vető János, irodatiszt. (A főiskolánál 1903. I. 24.)
Burkert Ferenc, díjnok. (A főiskolánál 1924. II. 1.)
Major József, kezelő altiszt. (A főiskolánál 1924. III. 3.)

4. Főiskolai botanikus kert.
vezetője: Dr. Fehér Dániel, rendes tanár.
Kiss Vilmos Lajos, kertészeti főintéző. (A főiskolánál 1924.
VL 26.)
Gállá Géza, intéző kertész. (A főiskolánál 1909. XI. 9.)

5. Tanulmányi erdőgondnokság és mezőgazdaság.
(Sopron városi m. kir. állami erdőhivatal.)
Muck András, oki. erdőmérnök, m. kir. erdőtanácsos. (A fő
iskolánál 1919. XI. 30.)
Hain Ede, m. kir. főerdőőr. (A főiskolánál 1923. III. 24.)

6. Főiskolai menza.
Benkovits Károly, oki. erdőmérnök, m. kir. erdőmérnök.
(A főiskolánál 1925. III. 31.)
Mike Pál, m. kir. erdőőr. (A főiskolánál 1923. IV. 15.)
Bodnár András, m. kir. erdőőr. (A főiskolánál 1924. XI. 24.)
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111. Főiskolai egyéb személyzet.

1. Szakdijnokok.
vitéz Vasváry Hugó, végzett erdőmérnökhallgató. (A főisko
lánál 1924. IV. 1.)
Gyulay Zoltán, végzett bányamérnökhallgató. (A főiskolánál
1925. X. 16.)
Milasovszky Béla, oki. bányamérnök. (A főiskolánál 1926.
III. 15.)
2. Műszaki segédtisztek.
Soltész János,*) főművezető. (A főiskolánál 1885. X. 13.)
Czobor Miklós, művezető laboráns. (A főiskolánál 1907.

III. 1.)
Laszke Károly, gépész. (A főiskolánál 1912. IX. 1.)
*Barsi Adolf, intéző laboráns. (A főiskolánál 1910. I. 12.)
Dankó István, intéző laboráns. (A főiskolánál 1923. XI. 1.)
Horváth István, gépész. (A főiskolánál 1924. V. 14.)
Szűk Károly, f, intéző laboráns. (A főiskolánál 1924. V. 31.)
Kató Balázs, intéző laboráns. (A főiskolánál 1924. VII. 4.)

3. Műszaki altisztek.
Döme Károly, laboráns. (A főiskolánál 1922. XII. 1.)
Tárnái Ferenc, laboráns. (A főiskolánál 1924. VII. 1.)
Vecsey Lajos, házfelvigyázó. (A főiskolánál 1924. X. 1.)

4. Kezelő altisztek.
Bélán Vince. (A főiskolánál 1907. VI. 25.)
Benyovits József. (A főiskolánál 1908. V. 5.)
Zajacz Antal. (A főiskolánál 1922. VIII. 1.)
Wallner Gusztáv. (A főiskolánál 1922. VIII. 1.)
Kovács János. (A főiskolánál 1924. V. 30.)

5. Egyéb altisztek.
Simon József. (A főiskolánál 1923. V. 19.)
Simon Antal. (A főiskolánál 1923. V. 19.)
Domnanovits Sándor. (A főiskolánál 1923. V. 29.)
Mészáros Lajos. (A főiskolánál 1924. V. 14.)
Szakács Antal. (A főiskolánál 1924. V. 14.)
Bodai József. (A főiskolánál 1924. V. 14.)
*) 1926. évi február hó végével nyugalomba vonult,
f 1926. évi májas hó 11-én meghalt.
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Csöngei József. (A főiskolánál 1924. V. 14.)
Szabó Ferenc. (A főiskolánál 1924. V. 14.)
Gruber Sándor. (A főiskolánál 1924. V. 14.)
Weinacht József. (A főiskolánál 1924. V. 14.)
Pintér Rezső. (A főiskolánál 1924. V. 14.)
Oláh Ferenc. (A főiskolánál 1924. V. 14.)
Galovits József. (A főiskolánál 1924. V. 14.)
Lánckor József. (A főiskolánál 1924. V. 14.)
Horváth Károly. (A főiskolánál 1924. V. 14.)
Grán Viktor. (A főiskolánál 1924. V. 14.)
Varga József. (A főiskolánál 1924. V. 15.)
Németh István. (A főiskolánál 1924. VI. 24.)

6. Kisegítő szolgák.
Hammeri Teréz. (A főiskolánál 1920. IV. 22.)
Kocsi Márton. (A főiskolánál 1924. IV. 1.)

A főiskolán rendszeresített tanszékek és azok tiszti
személyzete az 1925/26. tanévben.
I. Bányamérnöki osztály.
1. Bányaműveléstani tanszék. Vezetője: Réz Géza, m. kir.
főbányatanácsos, rendes tanár. Adjunktus: Esztó Péter, oki. bá
nyamérnök.
2. Érc- és szénelőkészítéstani tanszék. Vezetője: Finkey
József, rendes tanár.
3. Bányaméréstani tanszék. Vezetője: Szentistványi Gyula,
rendes tanár. Tanársegéd: Pocsubay János, m. kir. főmérnök.
4. Bányagéptani tanszék. Vezetője: Tettamanti Jenő, rendes
tanár. Tanársegéd: Fáik Richárd, m. kir. segédmérnök.
5. Földtan-telepismerettani tanszék. Vezetője: Dr. Vitális
István rendes tanár. Tanársegéd: Dr. Boda Antal, m. kir. mérnök.
6. Ásvány-földtani tanszék. Vezetője: Dr. Vendl Miklós,
rendes tanár. Tanársegéd: Dr. Szádeczky Kardoss Elemér.
7. Bánya- és kohógazdaságtani tanszék. Ideiglenes vezetője:
Kápolnai Pauer Viktor, m. kir. főbányatanácsos.
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II.

Kohómérnöki (vas- és fémkohómérnöki) osztály.

8. Vaskohászati tanszék. Vezetője: Cotel Ernő, rendes tanár.
Tanársegéd: Kiss Ignác, m. kir. segédmérnök.
9. Tüzeléstan- és anyagvizsgálatiam tanszék. Vezetője: Ba
lázs István, rendes tanár. Tanársegéd: Nahoczky Alfonz, oki. vas
kohómérnök.
10. Kohógéptani tanszék. Vezetője: Pattantyús Á. Imre,
rendkívüli tanár. Szakdíjnok: Milasovszky Béla, oki. bánya
mérnök.
11. Fémkohászati tanszék. Vezetője: Széki János, rendes
tanár. Tanársegéd: Krutkovszky Károly, m. kir. főmérnök.
12. Fémtechnológiai tanszék. Ideiglenes vezetője: Dr. Schlei
cher Aladár, ny. m. kir. főbányatanácsos, műegyetemi magán
tanár.
13. Bányavegytani tanszék. Vezetője: Tomasovszky Lajos,
rendes tanár. Tanársegéd: Ürmösi László, m. kir. főmérnök.
14. Elemző- és fizikai kémiai tanszék. Vezetője: Dr. Proszt
János, rendkívüli tanár. Tanársegéd: Mika József, m. kir.
mérnök.

III. Erdőmérnöki osztály.
15. Erdőműveléstani tanszék. Vezetője: Roth Gyula, rendes
tanár. Tanársegéd: Bálint Andor, m. kir. erdőmérnök.
16. Erdőhasználattani tanszék. Vezetője: Krippel Móric,
rendes tanár. Tanársegéd: Zoltán János, m. kir. segéderdőmérnök.
17. Erdőrendezéstani tanszék. Vezetője: Fekete Zoltán, ren
des tanár. Tanársegéd: Zsámbor Zsolt Pál, m. kir. segéderdő
mérnök.
18. Erdővédelemtani tanszék. Vezetője: Kelle Arthur, ren
des tanár.
19. Erdészeti földméréstani tanszék. Tanári állás betöltet
len. Ideiglenes vezetője: Sébor János, adjunktus. Szakdíjnok:
vitéz Vasváry Hugó, végzett erdőmémökhallgató.
20. Mechanika és faipari technológiai tanszék. Beosztott ta
nársegéd: Török Béla, m. kir. erdőmérnök.
21. Út- és vasútépitéstani tanszék. Vezetője: Modrovich Fe
renc, rendkívüli tanár. Tanársegéd: Haracsi Lajos, m. kir. se
géderdőmérnök.
22. Erdészeti vegytani tanszék. Vezetője: Vági István, ren
des tanár. Tanársegéd: Schumacher Károly, m. kir. segéderdő
mérnök.
23. Növénytani tanszék. Vezetője: Dr. Fehér Dániel, rendes
tanár. Tanársegéd: vitéz Bokor Rezső, m. kir. segéderdőmérnök.
24. Növényélet- és kórtani tanszék. Vezetője: Dr. Kövessi
Ferenc, rendes tanár.
25. Erdőgazdasági politikai tanszék. Vezetője: Lesenyi Fe
renc, rendkívüli tanár.
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IV. Előkészítő tanszékek.
26. Mennyiségtani tanszék. Vezetője: Dr. Walek Károly,
rendes tanár. Tanársegéd: Diószeghy Dániel, oki. vaskohó
mérnök.
27. Ábrázoló geometriai tanszék. Tanári állás betöltetlen.
Ideiglenes vezetője: Stasney Albert, adjunktus.
28. Fizika-elektrotechnikai tanszék. Vezetője: Boleman
Géza, rendes tanár. Tanársegéd: Weigl Ernő, oki. vaskohó
mérnök.
29. Mechanikai tanszék. Vezetője: Kövesi Antal, rendes ta
nár. Tanársegédi állás betöltetlen. Szakdíjnok: Gyulay Zoltán,
végzett bányamérnökhallgató.
30. Építéstani tanszék. Vezetője: Solt Béla, rendes tanár.
Tanársegéd: Kutasy Viktor, oki. erdőmérnök.
31. Jogi tanszék. Vezetője: Dr. Mihalovits János, rendes
tanár.

A főiskola tanárjainak és segédtanszemélyzetének
bejelentett irodalmi és egyéb szakszerű működése
az 1925/26. tanévben.
Balázs István, főiskolai r. tanár. A reorganizáció folytán fel
vett új tantárgyak (alkalmazott metallografia, vasipari anyagvizsgálat) tananyagának összeállításával és részletes feldolgozá
sával volt elfoglalva.
Boleman Géza, főiskolai r. tanár. Vezette a főiskolai villa
mos központ felállítási munkálatait.
Cotel Ernő, főiskolai r. tanár. ,,Abmessungen und Leistun
gen der Siemens-Martinöfen“ (Stahl und Eisen, Düsseldorf,
1925. 32. füzet); „Limite de la malléabilité á chaud de 1’ acier“ ,
Revue universelle des mines, Liége 1926. január 1.; „A mün
cheni Deutsches Museum“ (Bányászati és Kohászati Lapok, 1926.
5. füzet); Léon Pierard „Renceigments pratique sur laminage de V
acier“ című, Bruxellesben (A. Bieleveld) megjelent könyvében
nevezett tanárnak Hollán-díjas munkája külön önálló fejezet gya
nánt vétetett fel és pedig a tanulmánynak az amerikai ,,The írón
A ge“ -ben is megjelent szövege szerint.
A magyar bánya- és kohóvállalatok egyesületének támoga
tásával Münchenben járt a Deutsches Museum tanulmányozása
céljából. Bécsi szaklapokban ismertette a technikai és termé
szettudományi kongresszus közgyűlését és három ízben szakvé
leményt adott.
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A természettudományi és technikai kongresszus kohászati
előadója volt.
Dr. Fehér Dániel, főiskolai r. tanár. ,,A növénynemesítés
problémája az erdőgazdaságban“ , 2. közlemény (Érd. Lapok,
1925. október és 1926); „A talajok elsavanyodásáról és annak
biológiai jelentőségéről a gyakorlati erdőgazdaságban“ (Érd.
Lapok, 1926. február).
Dr. Fehér Dániel és Vági István, főiskolai r. tanár. ^Vizs
gálatok az erdőtalaj életét befolyásoló élettani tényezők bio
kémiai, biofizikai és bakteriológiai kölcsönhatásáról“ (Érd. Ki
kértetek, 1926. 1/2. füzet).
,,Untersuchungen über die Einwirkung von Nitriten auf das
Wachstum der Pflanzen.“ II. Mitteilung. (Biochemische Zeit
schrift, 174. kötet, 4/6. füzet, 1926); ,,Untersuchungen über die
Einwirkung von Na2 C 0 3 auf das Wachstum der Pflanzen.“ (Bio
chemische Zeitschrift, 1926.). Nyomás alatt.
Dr. Fehér Dániel, r. tanár és vitéz Bokor Rezső, tanársegéd.
,,Vizsgálatok a hüvelyesek közé tartozó egyes fafajok gyökérsymbiozisáról“ (M. T. A. Természettudományi Értesítő, 1926);
,,Untersuchungen über die Wurzel Symbiose einiger Leguminosen
hölzer Planta“ (1926. évf.). Nyomás alatt.
1925— 26. évben az Intézet 21 esetben adott, illetőleg dol
gozott ki szakvéleményeket a nagyközönség, illetőleg a szakkö
zönség részére.
Fekete Zoltán, főiskolai r. tanár. A múlt tanév telén az al
földi fasorok fatömeg- és növekvési tábláinak eddig gyűjtött
adatait dolgozta fel. 1926. júliusában az Országos Erdészeti
Egyesület közgyűlésén előadást tartott: ,,Szeriabecslés tapasz
talati táblázatokkal“ címen.
Finkey József, főiskolai r. tanár. „Die allgemeine Formel
der Endgeschwindigkeit“ (Montanistische Rundschau, 1926.
7. sz.); A z Athenaeum kiadásában megjelenő „A technika vív
mányai“ című könyv részére a „Bányászat“ fejezete. A „Szénelőkészítéstan“ cimü tankönyv kézirata. Előadást tartott a Bá
nyászati és Kohászati Egyesületben „A z úsztató eljárás leg
újabb fejlődéséről“ . Elkészült az érc- és szénelőkészítéstani la
boratórium legszükségesebb berendezésével, úgy, hogy most már
elvégezhetők benne nedves mechanikai, elektromágneses és flotációs előkészítési kisérletek, a kapcsolatos fizikai mérésekkel
és mikroszkópos vizsgálatokkal. E laboratóriumban folytatta a
hazai barnaszenek fizikai tulajdonságainak a múlt évben meg
kezdett vizsgálatát. Ugyancsak e laboratóriumban végzett ki
sérletek alapján megtervezte a mátrabányai ércelőkészítő művet,
mellyel az ottani ércek feldolgozásának a kérdése megoldást
nyert. A z amerikai rollai egyetem bányászati osztálya engedélyt
kért a két évvel ezelőtt Berlinben megjelent „Die Wissenschaft-
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lichen Grundlagen der nassen Erzaufbereitung“ című könyvének
angol nyelvre való lefordítására és kiadására.
Kelle Arthur, főiskolai r. tanár, erdővédelmi kérdésekben 12
szakvéleményt adott.
Kövesi Antal, főiskolai r. tanár. Előadást tartott az „Ener
gia és Kultúra“ címen a csornai népművelési egyesületben. Ki
adás alatt az „Elektromos Energia“ című közleménye a Termé
szettudományi Közlönyben, 1926. Meghívásra előadást tartott a
Bányászati és Kohászati Egyesületben ,,A lövői és büki autóka
tasztrófa mechanikai nézőpontból“ címen. Összeállította az új
tanterv alapján a „Mechanika III. rész“ előadásának anyagát.
A „Szilárdságtan“ kiadásán dolgozik. A z erdészeti géptan, gép
szerkesztési rajz és erdészeti mechanika felügyeletével és ellen
őrzésével volt megbízva. Több Ízben szakértői munkát végzett
és szakvéleményt adott le.
Dr. Köuessi Ferenc, főiskolai r. tanár: Folytatta a növények
táplálkozása, növekedése és szaporodási jelenségei között fenn
álló biofizikai tudományos kutatásait.
Krippel Móric, főiskolai r. tanár: Folytatta a faipari tech
nológiai jegyzetnek összeállítását.
Dr. Mihalovits János, főiskolai r. tanár: „A négyszázhar
mincéves magyar bányatársládai intézmény eredete és fejlődé
sének írott emlékei 1854-ig“ megjelent a Bányászati és Kohászati
Lapok 1925. évfolyamának 16— 23. füzeteiben és külön lenyo
matban is. „ A magy. kir. bányamérnöki és erdőmérnöki főiskola
múltja és jelene vázlatos keretben“ a jelen évkönyvben közölve.
1926. július hónapban megjelent német fordításban is.
Modrouich Ferenc, főiskolai rk. tanár: „Néhány szó az erdő
mérnöki főiskola műszaki irányú oktatásáról“ (Magyar Erdő
gazda, 1925. évi 9. sz.); „Felsőbb erdészeti szakoktatásunkról“
(Magyar Erdőgazda, 1926. 2. sz.). Azonkívül résztvett az Építő
ipar gyakorlásáról szóló törvénytervezet és a Mérnöki Kamara
tagjai részére fenntartott munkaköröknek az erdőméfnököket il
lető tárgyalásaiban.
Dr. Proszt János, főiskolai rk. tanár és Dr. Erdey-Gruz Ti
bor: „Physikai-kémiai gyakorlatok“ (Budapest, 1926. litogr. az
egyet, kémiai intézet kiadása, 82 old.).
Réz Géza, főiskolai r. tanár: Több ízben szakértői munkát
végzett és szakvéleményt adott.
Roth Gyula, főiskolai r. tanár: Két előadást tartott az
1925/26. év telén a Hubertus S. V. és S. M. vadászati védőegye
sületben: „A z új vadászati tilalmakról“ és „A káros vad pusz
tításáról“ . Szerkeszti az „Erdészeti Kísérletek“ című tudomá
nyos folyóiratot.
Irodalmi működés: „Erdőgazdaságunk a természettudomá
nyi országos kongresszuson“ (Érd. Lapok, 1926. 1.); „Főisolánkról“ (Érd. Lapok, 1926. 3.); „Botolás-galyazás“ (Köztelek,
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1926.); ,,A nomenklatúra és a technikai oktatás“ (Magyar Erdő
gazda, 1926.); „A z erdőmérnök és a vadászati felügyelőség I,“
(Nimród, 1926.); „A z erdőmérnök és a vadászati felügyelőség
II.“ (Nimród, 1926.); ,,A vadászattan az erdőmérnöki főiskolán“
(Vadászat, 1924.); ,,A turáni átok és a vadászati szakoktatás“
(Nimród, 1926.); „A z erdőmérnöki pálya“ (Ismertetés a napi
lapok számára); Vadas Jenő. Nekrológ. (Erdészeti Kisérletek,
1926. 1— 2.); „A z erdészeti kisérleti állomások kutatási rend
szere és szervezete“ (Érd. Kisérletek, 1926. 1— 2.); „Forstliches
aus Ungarn“ (Allgemeine Forst- und Jagdzeitung, 1926.); ,,Die
Verbreitung der Mistel in Ungarn“ (Allgemeine Forst- und
Jagdzeitung). 1926. XI. füzet.
Tettamanti Jenő, főiskolai r. tanár: „Beszámoló beszéd az
1924/25. tanévről“ (Főiskola 1924/25. évkönyvében); ,,Kötélcsú
szás elleni biztonság elmélete Koepehajtásoknál“ (B. K. Lapok,
1926. 12— 16. számaiban); A Bányászati és Kohászati Egyesület
1924. évi közgyűlésén tett és egyhangúlag elfogadott indítvány
nak megfelelően megkezdette az előkészítő munkálatokat az ak
naszállítógépek és szállítókötelek országos statisztikájának öszszeállítására, mely munkához a vállalatok áldozatkészsége révén
Milasovszky Béla oki. bányamérnök osztatott be a tanszékhez.
A m. kir. Pénzügyminisztérium megbízásából az új állami
Pénzverő gépészeti berendezésének átvételével bízatott meg.
Több Ízben a bányahatóságok által meghívott szakértőként mű
ködött; számos esetben egyéb szakértői munkát végzett. A bá
nya- és kohóvállalatok révén 1925. év november havában Cotel
Ernő főiskolai r. tanárral Münchenben a Deutsches Museum ta
nulmányozására küldetett ki.
Vági István és Dr. Fehér Dániel, főiskolai r. tanár: „Unter
suchungen über die Einwirkung von Nitriten auf das Wachstum
der Pflanzen“ (Biochemische Zeitschrift, 174. kötet, 4/6. füzet);
„Untersuchungen über die Einwirkung von Na2 CO* auf Kei
mung und Wachstum der Pflanzen II.“ (Biochemische Zeitschrift,
174. kötet, 4/6. füzet); „Vizsgálatok az erdőtalaj életét befolyá
soló élettani tényezők biokémiai, biofizikai és bakteorológiai
kölcsönhatásáról“ (Erdészeti Kísérletek, 1926. 1/2. füzet).
Résztvett a Nemzetközi Talajtani Bizottság III. osztályának
magyarországi ülésein és kirándulásain.
Dr. Vendl Miklós, főiskolai r. tanár: ,,A soproni hegység
kristályospalái“ bemutattatott a Magyar Tudományos Akadé
mia III. osztályán az 1926. V. 3-án tartott ülésén. „Geologische
Übersicht der Umgebung Sopron“ . Zusammengestellt für die In
formationsreise des III. Komitees der Internationalen Bodenkundlichen Gesellschaft. Ezenkívül a budapesti Pázmány Péter
kir. m. Tudományegyetem bölcsészeti karán az 1925/26. tanév
első felében „Kőzetkémía“ címen magántanári előadást tartott
heti két órában.
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1926. augusztus 1— 8. közötti időben a nagyméltóságú Pénz
ügyminiszter Úr megbízásából résztvett a Nemzetközi Talajtani
Bizottság III. osztályának konferenciáján s annak exk észí'ő
munkálataiban is szerepelt.
Dr. Vitális István, főiskolai r. tanár: „A bányászati tudo
mány múltja, jelene és jövő fejlődésének feltételei hazánkban“ .
„A természet-, orvos-, műszaki- és mezőgazdaságtudományi kon
gresszus munkálatai“ (Budapest, 1926. p. 544.); ,,Az elektromos
kutatásról“ (U. o. p. 109.); „A Balaton és az A lföld tudományos
kutatásáról“ (U. o. p. 124.); ,,A kutatófúrásokról“ (U. o. p. 143.);
„A z őslénytani kutatásokról“ (U. o. p. 158.); ,,A szén- és a
bauxit-prcblémákról“ (U. o. p. 491.).Szaktanácsokat adott a ha
zai és külföldi ásványkincsek felkutatására.
Kápolnai P. Viktor, m. kir. főbányatanácsos 1925. év decem
ber hó 12-én a Bányászati és Kohászati Egyesület választmányi
ülésén előadást tartott: ,»Mérnökeink gazdasági kiképzése“ cí
men, mely előadás folyó évben a Bányászati és Kchászati Lapok
1926. LIX. évfolyam 1— 2. számában teljes terjedelmében közzé
lett téve.
Sébor János, főiskolai adjunktus a múlt tanévben a wieni
műegyetemen végzett szaktanulmányokat.
Stasney Albert, főiskolai adjunktus: ,,A vető esésvonala
mentén lecsúszott telep elméleti legrövidebb szintes megoldása
s ennek változásai“ (Bány. és Koh. Lapok 1925. évi 22— 23. sz.).
Esztó Péter, főiskolai adjunktus: ,,Légveszteségek mérése
préslégvezetéknél“ (Bány. és Koh. Lapok 1926. 9. sz.); előadást
tartott a Bányászati és Kohászati Egyesület választmányi ülé
sén ,,A tudományos üzemvezetésről“ és a tananyag átdolgozásá
val foglalkozott.
vitéz Bokor Rezső, főiskolai tanársegéd: „Vizsgálatok az er
dőtalaj mikroflórájárói“ (Érd. Kisérletek, 1926. 1/2. füzet).
Dr. Fehér Dániellel fenti két közlemény.
Kiss Ignác, m. kir. segédmérnök, főiskolai tanársegéd a múlt
tanévben a wieni tudományegyetem bölcsészeti karán végzett
tanulmányokat.
Mika József, m. kir. mérnök, főiskolai tanársegéd: ,,Zur
Mikroskopie der Boraxperlen“ , megjelent a Zeitschr. f. Kolloid
chemie Ambronn-füzetében. Javított eljárást dolgozott ki a hi
gany mikrokémiai meghatározására. (Emich: Lehrbuch der Mi
krochemie, 2. AufL, 144. old.)
Dr. Szádeczky Kardoss Elemér, főiskolai tanársegéd: „A d a 
tok az Alsójára-szászfenesi eocénterület és környékének geoló
giájához I.“ (Földtani Közlöny LIV. 93, Budapest, 1925.); „Zur
Geologie der Gegend von Szászfenes-Alsójára “ (Ibid. 202.); „A z
erdélyi eocén szedimentpetrografiája“ (Pázmány Péter kir. m.
Tudományegyetem kiadványai (Annales), 1925.); „Zur Kenntnis
des Eozäns des Nordwestlichen Siebenbürgens“ . (Instit. Geolog.
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Roman. 1926. január 26. Bukarest.); ,,Újabb adatok az AlsójáraFenesi eocénterület geológiájához II.“ (Földtani Közlöny LV. 144.
Budapest, 1926.); Beiträge zur Geologie der Gegend von Alsójára-Fenes, II. (Ibid. 324.).
Török Béla, m. kir. erdőmérnök, tanársegéd: az erdészeti
géptani jegyzet összeállításán dolgozott.
Zoltán János, m. kir. segédmérnök, tanársegéd: tanársegédi
tanulmányaival foglalkozott.

Tanulmányi kirándulások és gyakorlatok az
1925/26. tanévben.
Balázs István, főisk. r. tanár a IV. éves vaskohómérnök
hallgatók ezidei tanulmányútján résztvett, mely alkalommal
megtekintették az ózdi és nádasdi vasműveket, továbbá több
budapesti vas- és gépgyárat (Weiss Manfréd, Hoffherr-Schranz,
Vulkán-gépgyár, Fegyvergyár, Ajax-acélművek), valamint a bu
dapesti székesfővárosi gázmüveket.
Cotel Ernő, főisk. r. tanár Balázs István főisk. r. és Pattan
tyús főisk. rk. tanárral együtt vezette a IV. éves vaskohómérnö
kök tanulmányi kirándulását Ózdra és Nádasdra a RimamuránySalgótarjáni Vasmű r.-t. acélgyáraiba, a csepeli Weiss Manfrédgyárba, a budapesti székesfővárosi gázgyárakba, a Fegyver- és
Gépgyár r.-t. telepére és a Vulkán-gépgyárba.
Erdőmérnöki osztály a főiskola III. éves erdőmérnökhallga
tói részére a miskolci m. kir. erdőigazgatóság kerületében 1925.
évi október hó 11— 18. közti időben erdőműveléstani és út-vasútépítéstani tanulmányutat tartott.
A IV. éves erdőmérnökhallgatók folyó évi május hó 9-től
22-ig tartott tanulmányútja a következőképen folyt le:
május hó 11— 16-ig erdőrendezéstani és erdőhasználattani
gyakorlat a miskolci erdőigazgatóság területén; 17-én faipari
technológiai és erdészeti géptani gyakorlat Budapesten;
május hó 19., 20., 21-én erdőhasználattani, faipari technoló
giai és erdőműveléstani gyakorlat Dr. Esterházy Pál herceg lentii
uradalmában.
Dr. Fehér Dániel, főisk. r. tanár és vitéz Bokor Rezső főisk.
tanársegéd az elmúlt tanév folyamán szeptember— október, va
lamint május— június hónapokban 14 kisebb tanulmányi kirán
dulást tettek a hallgatókkal a sopronkörnyéki erdőkbe. Részi
vé ttek az erdőmémöki osztály lentii tanulmányút ján.
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Dr. Fehér Dániel az International Education Board segítsé
gével május végétől hat havi tanulmányútra ment Svédországba.
Fekete Zoltán, főisk. r. tanár 1925. augusztusában a földmívelésügyi minisztérium megbízásából három hétig az alföldi
fasorok fatömeg- és növekvési táblái számára gyűjtött adatokat
a gödöllői koronauradalom területén. Továbbá résztvett a fő
iskolai hallgatók miskolci tanulmányúján.
Kelle Arthur, főisk. r. tanár résztvett a lentii tanulmány
úton és tanulmányi szempontból több kirándulást tett a Sopron
városi és környékbeli uradalmi erdőkben.
Kövesi Antal, főisk. r. tanár a II. éves vaskohómérnökhall
gatókkal megtekintette a budapesti Ganz és társa-waggongyár, a
Schlíck-Nicholson és Lipták-vasárúgyár telepeit és a győri waggongyárat; a IV. éves erdőmérnökhallgatókkal megtekintette a
Lővy-féle újpesti fatelepet és furnirgyárat és a Star-féle faipari
gépgyár telepet.
Dr. Kövessi Ferenc, főisk. r. tanár hét kisebb tanulmányi
útra vitte hallgatóit a téli szemeszterben Sopron közvetlen kör
nyékén fekvő erdőkbe, mezőkre stb., az élettani jelenségeknek
és a növénybetegségeknek a szabadban, helyszínen való tanul
mányozására. A nyári szemeszterben hasonlóan nyolc tanulmá
nyi kirándulást tett hallgatóival Sopron környékén fekvő kisebbnagyobb gazdaságokba, kertészetekbe és uradalmakba a mezőgazdaság, kertészet és szőllőmívelés stb. viszonyainak tanulmá
nyozása céljából.
Krippel Móric, főisk. r. tanár Török Bélával, ill. Zoltán Já
nossal és a hallgatókkal tanulmányozta 1925. őszén Győrött az
Erdőbirtokosok Faértékesítő r.-t. gőzfürésztelepét, a bútorgyár
és a waggongyár faipari és gépészeti részeit (1 nap); 1926. ta
vaszán Diósgyőrött a kincstári erdőgazdaság erdőhasználatí be
rendezéseit és munkáit, Görömbölyi Tapolcán az anyagbányá
szatot, a kőfejtést, a vízmüvet (7 nap); Budapesten a Star r.-t.
faipari gépeit és a Lővy-féle furnirgyárat (1 nap); Lentiben
Dr. Esterházy Pál herceg erdeit, a lentii és csömördéri gőzfürészeket (4 nap) és Kőszegen a fenyőmagpergetőt, valamint a
Müller-féle vizifürészt. Krippel Móric és Török Béla a hansági
erdőket.
Modrovich Ferenc, főisk. rk. tanár az út-vasútépítéstanból
nyomjelzési nagygyakorlatot tartott a miskolci m. kir. erdőigaz
gatóság kerületében a III. éves erdőmérnökhallgatókkal 1925. év
őszén.
Pattantyús Á. Imre, főisk. rk. tanár Cotel Ernő és Balázs
István r. tanárokkal résztvett a IV. éves vaskohóméríiökhallgatóknak Ózd— Nádasd— Budapest gyáraiban tett tanulmány
út jában,
Dr. Proszt János. főisk. rk. tanár résztvett a fémkohómérnökhallgatók 1 hetes tanulmányi kirándulásán.
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Réz Géza, főisk. r. tanár a IV. éves bányamérnökhallgatók
kal május hóban tanulmányi kiránduláson volt Tatabánya, Pécs
és Komló vidékén.
Roth Gyula, főisk. r. tanár résztvett a főiskolai hallgatók
miskolci és lentii tanulmányút]án, vezette a tanszék körébe vágó
gyakorlatokat, ill, kirándulásokat. Helyszíni szemléket tartott
Erdőcsokonyán, Füzérkomlóson, Röjtökön, Nagykanizsán, Püs
pökladányban, Karcagon és Kisújszálláson. Az első három he
lyen kísérleti területeket létesített a gyérítés és a természetes
felújítás különböző eljárásainak kipróbálására.
Széki János, főisk. r. tanárnak a fémkohászati nagy tanul
mányút alkalmával tanulmány tárgyai voltak: Weiss Manfréd
csepeli fémmüvei, a nagytétényi fémkohó- és rézgálicgyár, a bu
dapesti m. kir. pénzverőmü, a magyar rézhengermüvek r.-t. bu
dapesti gyártelepe, a magyar kerámiai gyár r.-t. budapesti gyár
telepe, a Hungária műtrágya-, kénsav- és vegyigyár budapesti
telepe és a Magyar Általánots Kőszénbánya r.-t. tatai brikett
gyára, felsőgallai mészégető telepe, cementgyára és karbidgyára.
Tettamanti Jenő, főisk. r. tanár Réz Géza és Finkey József
tanárokkal együtt vezette a IV. éves bányamérnökhallgatók
1926. évi május havi tanulmányútját a tatabányai, pécsi és kom
lói bányatelepekre.
Dr. Vendl Miklós, főisk. r. tanár a hallgatókkal következő
tanulmányi kirándulásokat tette: 1926. április hóban ásvány
kőzettani gyűjtő kirándulás a II. éves bányamérnökhallgatókkal,
Brennberg, Bánfalva környékén; 1926. május hóban két napos
tanulmányút Sümeg, Tapolca környékén III. éves bányamérnökhallgatókkal; 1926. május hóban ásványtani kirándulás Harka,
Kurucdomb környékén a II. éves bányamérnökhallgatókkal;
1926. május hóban a geológiai térképezés elemeinek gyakorlása
a soproni hegység területén a III. éves bányamérnökhallgatókkal.
Dr. Vitális István és Boleman Géza, főisk. r. tanárok vezeté
sével a III. éves bánya- és vaskohómérnökhallgatók 10 napos
tanulmányúton: 1. Környe vidékén a triász és eocén üledékeit,
a Hungária Kőszénbányászat középső eocénkorú széntelepeit és
elektromos berendezéseit, 2. Budapesten a Ganz-féle Villamosgyár
r.-t. elektrotechnikai cikkeket előállító gyártelepét, 3. Salgótar
ján vidékén az oligocén és miocén üledékeit, a salgótarjáni Kőszénbánya r.-t. alsó miocénkorú széntelepeit és elektromos be
rendezéseit, a Párád melletti Lahocahegyi arany-, ezüst- és réz
bányát, a pécskői, somoskői és salgóhegyí bazaltelőfordulásokat,
4. a Borsodi Bányatársulat r.-t. rudóbányai vasércelőiordulását,
az aggteleki cseppkőbarlangot és az ormospusztai miocén szénelőfordulást tekintették meg.
Dr. Vitális István, főisk. r. tanár vezetésével a III. és IV.
éves bányamérnökhallgatók ezenkívül március— május hónapok
ban Bánfalva— Brennberg között a kristályos palákat, Balaton
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almádi és Veszprém között a Bakony perm-triász korszakok üle
dékeit és kövületeit, Veszprémben a vármegyei múzeumot, Ajka
vidékén a júra és a kréta üledékeit és kövületeit, a csingervölgyi
szénbányát és elektromos berendezéseit, Sopron vidékén a mio
cén és pliocén üledékeit és kövületeit tekintették meg.
Esztó P éter, főisk. adjunktus résztvett Réz Géza tanárral a
IV. éves bányamérnökhallgatók tanulmányi kirándulásán.
Mika József, főisk. tanársegéd 6 havi tanulmányi szabadsá
got (1926. február 1-től július hó 31-ig) élvezett, melyet a gráci
műegyetem anorg. kémiai intézetében töltött.

Botanikus kert.
A botanikus kert fejlesztése az idei évben is örvendetesen
haladt előre, úgy hogy az 1926. június hó elején az O. E. E. lá
togatása alkalmával szerkesztett Útmutató 960 fajt sorol fel.
A botanikus kert, illetőleg a főiskolai sporttér a Tűzoltóversenyek és ünnepségek megtartása céljára lett átengedve,
1926. évi augusztus hó 17-től 21-ig.
A z O. E. E. elnökség és tagjai meglátogatták az intézetet és
botanikus kertet 1926. július hó 9-én.
A nemzetközi talajtani kongresszus tagjai meglátogatták az
intézetet 1926. július hó 31-én.

A m. kir. bányamérnöki és erdőmérnöki főiskola
ifjúsági körének 1925/26. tanévi működése.
A z ifjúsági Kör az elmúlt tanév alatt tartott 8 rendes, 1
rendkívüli közgyűlést és 14 választmányi gyűlést. Sajnos, még
mindig olyan körülmények között van a Kör, hogy az ifjúsági
életben való tevékenykedése csak egy irányba terelődik, a na
gyon, de nagyon sokat váró diák-szociálisügyeknek állandó na
pirenden tartása. Ez ugyan nehéz feladatként hárult az Ifjúsági
Körre, mert gyenge körülményeihez és jövedelmi forrásaihoz
mérten, bizony igen szűkösen állott módjában, hogy a sokat kérő
diáknyomorúságoknak enyhítéséhez hozzá tudjon járulni.
A Főiskolai Tanács, Sopron város Tanácsa a karácsonyi és
húsvéti ünnepek alkalmával a Sopronban tartózkodó szegény
sorsú hallgatókat természetbeni adományokban részesítették.
A főiskola Selmecbányáról való távozásával az Ifjúsági
Kört is igen jelentős anyagi és erkölcsi veszteség érte, mert el
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vesztette az elődök által gyűjtögetett pénzből felépített saját
házát. A z ifjúsági életben pedig igen sokat jelentett az, hogy
nemcsak a hivatalos összejövetelek, gyűlések alkalmával talál
kozott, hanem volt egy állandó helye, otthona, ahol szabad ide
jében meghitt baráti körben érezhette magát mindenki, ami al
kalmat nyújtott egymás bensőbb megismerésére, bajtársi élet
fentartására.
Ez évben sikerült a városban klubhelyiséget bérelni. Az
ifjúsági könyvtár fejlesztésére ez évben már tudott a Kör vala
mit áldozni. A zenekar teljesen új tagokból szerveződött meg.
A hagyományok fentartását és a bajtársi szellem ápolását
az a pár vidéki kör van hivatva elvégezni, amelyek az Ifjúsági
Kör keretén belül működnek, ezek: Bánáti Társaság, BorsodGömöri Asztaltársaság, Erdélyi Kör, Felvidéki Kör, Szepesi Kör,
Tiszavidéki Kör. Sajnos, az elcsatolt területekre vonatkozó vi
déki körök tagjainak a száma évről-évre kevesebb lesz.
A tanév alatt rendezett az Ifjúsági Kör egy pár ünnepélyt
és estélyt.
A tanév befejezéseként az ifjúságnak szomorú ünnepségben
volt része, amidőn az Ifjúsági Kör legrégibb bajtársi egyesülete,
a Bánáti Társaság taghiány miatt beszüntette további működését.
Az 1925/26. tanév elnöksége:
Elnök: István Sándor, erdőmérnökhallgató.
Alelnök: Laicha Géza, bányamérnökhallgató.
Titkár: Turcsányi Gyula, bányamérnökhallgató.
Az 1926/27. tanévre megválasztott elnökség:
Elnök: Biber Kálmán, bányamérnökhallgató.
Alelnök: Bernáth Kálmán, erdőmérnökhallgató.
Titkár: Donáth Aladár, erdőmérnökhallgató.
KIMUTATÁS.
A m. kir. Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskolai Ifjúsági Kör
készpénzvagyonának változásairól az 1925/26. tanévben.
1926. május hó 5-én.
1. Bevételek:
1924/25. évi m aradvány..
13,969.494
M. kir. Pénzügyminisztériumtól .
. .
Államsegély
.........................................
Diáknyomor enyhítő akciótól
.
. .
M e fh o s z t ó l........................
33,000.000
Főiskolai pénztártól (karácsonyestre)
Kaposvári erdészbáltól
.....................
Álarcosbál j ö v e d e l m e ..
17,500.500
Tagsági díjak és közköltségekből
. .
Összesen:

K
3,000.000 K
450.000 K
7,300.000 K
K
1,000.000 K
8,000.000 K
K
69,986.100 K
154,206.094 K
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2. K ia d á so k :
.........................................
Menzasegély
Tandíj
...................................................
Segélyek
..............................................
Sportklubnak
....................................
Karácsonyesti v a c s o r a ..........................
Könyvek, h í r l a p o k ...............................
Zenekarnak
.........................................
Ismerkedési est és ünnepélyek . . .
Temetések és Salam ander.....................
Beruházások
.........................................
Énekkarnak
.........................................
Különféle k i a d á s o k ...............................
Kölcsönök tandíj segélyekre . . . .
Összesen:
Összes bevétel:
Összes kiadás:
Maradvány 1926. május hó 5-én:

13,594.000
11,550.000
1,420.000
6,000.000
2,178.800
4,744.200
4,450.180
10,012.000
14,637.000
5,137.000
2,373.500
30,843.550
23,738.340
130,678.570
154,206.094
130,678.570
23,527.524

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

A főiskolai athletikai és football club működése az
1925/26. tanévben.
Főiskolánkon a tulaj donképeni szorosan vett sportélet csak
a múlt tanévben kezdődött. Selmecbányán virágzott ugyan a
testnevelés minden ága s nem egy országos viszonylatban is jó
eredményt értek el tagok, de a gyászos Trianon okozta menekü
lés a Sportegyesületet is megfosztotta minden vagyonától, fel
szerelésétől úgyannyira, hogy csak egyetlenegy régi jegyzőköny
vet, a „ V ívó Egyesület“ jegyzőkönyvét őrzi a jelenlegi Club
ereklyeként.
A főiskolának Sopronba való áthelyezésekor egyrészt a he
lyi viszonyok (nyugati harcok-népszavazás), másrészt a gazda
sági nehézségek miatt jó ideig nem tudott életrekelni a sportegyesület, csupán néhány hallgató kedvtelésből űzte a labda
rúgást avagy az athlétika egyes ágait.
1925. március hó 23-án végre kimondotta az ifjúság a „F ő
iskolai Athletikai és Football Club“ újjáalakítását, megalkotta
alapszabályait és azóta szabályszerűen működve, a főiskolai ifjú
ság egész tömegét a szívet nemessé, a testet erőssé edző sport
szolgálatába állította s minden téren elismerésre méltó eredmé
nyeket produkált.
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A Clubot a megalakulása és újjászervezése nehéz munkájá
val Tettamanti Jenő rektor úr Öméltósága, továbbá Dr. Walek
Károly és Boleman Géza professzorok Öméltóságái, nemkülön
ben Lőrinczy Atilla tanácsnok úr őnagysága megértésükkel, párt
fogásukkal és buzgó fáradozásukkal támogatták.
Nem kis munkát végeztek a szervezés, a megalakítás és az
első év nehéz küzdelmeiben a szervező bizottság, majd a múlt
tanévre megválasztott ifjúsági elnökség tagjai: Sady József el
nök, Somogyi Gyula alelnök, Kaszás József titkár, valamint a
teljes tisztikar.
A megalakulás után a Főiskolai Athletikai és Football Club
azonnal felvette a kapcsolatot az országos sportszövetségekkel
s ma már tagja a Magyar Főiskolai Sportszövetségnek, a Magyar
Labdarugó Szövetségnek, a Magyar Athletikai Szövetségnek, a
Magyar Úszó Szövetségnek és a Magyar Túrísta és Si Szövetség
nek. Mindegyik Szövetségben aktive is kivette a részét a mun
kából és így rövid idő alatt elérte azt, hogy a Club ifjúsági el
nöke jelenleg a Magyar Főiskolai Sportszövetségnek alelnöke,
az M. L. Sz. nyugati kerületének tanácstagja, a M. A. Sz. észak
nyugati kerületének intéző bizottsági tagja.
A z 1925/26. tanévben a Club footballcsapata küzdött a Nyu
gati Kerület labdarugó bajnokságáért, ahol a kezdet nehézségei
és a mai tanulmányi rend megengedte kevés idő miatt csak a
hetedik helyet érte el ugyan, de nem egy szép teljesítményével
hivatva van a jövőben a bajnokság pálmájának elnyerésére is.
A küzdelemben a csapat minden egyes tagja tudása szerint egy
formán szép teljesítményt nyújtott.
Mindjobban fejlődő és mindnagyobb tömeget magához vonzó
atléta gárda teljesítménye annyira elsőrangú volt, hogy méltán
sorolhatók a nagy és régi múlttal dicsekedő egyesületek ered
ményeihez. Kiemelkednek Veres Elemér és Kletz Károly több
szörös kerületi bajnokok és rikorderek, Taschek— Magassi kerü
leti bajnokok. Eredményeik elismeréseként ölthették magukra
Veres és Kletz Dunántúl atlétáinak válogatott címerét, ugyancsak
Veres pedig az olasz-magyar athletikai viadal válogatottságát is
kiérdemelte.
A tornaterem az Országos Testnevelési Tanács adományá
ból és a Főiskolai Tanács támogatásával ez évben részben fel
szereltetett annyira, hogy a jövőben már a nem kis tehetséggel
rendelkező tornászok is indulhatnak versenyeken.
Vívás terén sajnos gyengén áll a Club. Ennek oka azonban
az, hogy ezideig nem rendelkezett semmiféle vívófelszereléssel,
de az 0 . T. T. támogatásával részben ez a kérdés is megoldásra
kerül, amennyiben a most kiutalt segélyből egyelőre megfelelő
felszereléshez fog jutni.
Turisztika szempontjából nagyon nehéz helyzetben van a
Club. Sopron fekvésénél fogva predesztinálva van a túrisztika
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és si üzésére, sajnos azonban itt is az ifjúság tanulmányilag na
gyon erős elfoglaltságára kell utalnunk.
A Club úszószakosztálya áll, az egyéni eredményeket te
kintve, talán a leggyengébben. Annál örvendetesebb azonban,
hogy ezt a sportágat a hallgatóság minden egyes tagja űzi, tehát
valóban tömegsporttá érlelődött, amiben nagy része van annak
a körülménynek, hogy a főiskola egy 20X10 méteres saját uszo
dával rendelkezik.
A Club tenniszpályája az elmúlt tanévben szintén annyira
rendbehozatott és felszereltetett, hogy ma már minden igényt
kielégíthet.
A főiskolai ifjúság által 1923-ban megalapított lövészegylet
ma már szintén a Club lövészszakosztálya keretein belül mű
ködik.
Megemlítésre méltó még, hogy az elmúlt tanévben ugyan
csak az O. T. T. és a Főiskolai Tanács segélyével és támogatásá
val a Club irodája és öltöző helyisége egyelőre a legszükségesebb
bútorokkal berendeztetett.
A Club múlt tanév vagyoni állapota a következő volt:
Bevétel:
Kiadás:
Marad az 1926/27. tanévre:

92,938.516 K
92,325.800 K
612.716 K

S ta tis z tik á i a d a to k
az 1 9 2 5 /2 6 . ta n é v r ő l.

I. Kimutatás a főiskolai könyvtárról.
Könyvtárvezető: D r.
Kezelési személyzet:
Kezelő altiszt:
a)

F e h é r D á n iel, r. tanár.
V e tő J án os, p. ü. irodatiszt.
B u rk ert F e r e n c , díjnok.
M a jo r J ó z s e f.

A főiskolai könyvtár állománya az 1925/26. tanév végén.
Könyvek
Részletezés
Mű

Folyóiratok

Fü Tér Té
Fü
Kötet zet kép tel Kötet zet

Állomány az 1925/26.
év e le jé n ............. 11.964 15.544 166 29

967

7.080 44

Szaporulat:
a) Uj beszerzés az
1925/25. évben . .

215

b) Ajándékok révén

42

Összes szaporodás .

257

2

189

16 —

21

24 12

210

295 12

A könyvtár állomá
nya az 1925/26. év
végén .................
12.221 15.906 295 31 1177

7.375 56

263 113
89

352 129

A beszerzések fedezésére szolgált:
1. Államköltségvetési hitelből
2. Könyvtári díjakból . . .
b)

2

271

158,442.414 K
32,963.232 K

A könyvtár használata az 1025/26. tanévben.

Kölcsönképen 285 hallgató 342 könyvet használt. Az olvasó
teremben 6418 hallgató 5515 könyvet használt. A látogatók egy
része leginkább saját jegyzeteit használta.
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c)

Ajándékok.
Tanári
|ifjúsági
könyvtárnak
köny

folyóirat

Földmivelésügyi Minisztérium . .
P én zü gym in isztériu m .....................
Dravucz Antal társ. bányaigazgató
Preussische Akadem ie der Wissenschaft 3n, B erlin .............................
Schweizerische Centralanstalt für
das forstliche Versuchswesen,
Z ü r i c h ..............................................
United States departement of Agricu ltu r e ..............................................
Institut International d’Agriculture,
R o m e ..............................................
Krippel M óric főiskolai r. tanár .
SociedadForestalM exicana, M exico
Ingersoll Rand Gesellschaft, NewY o r k ..................................................
College experimental forests, Col
lege of agriculture, Hokkaido Im
perial University, Japán . . . .
Geological Survey of India . . .
^Karácsony S á n d o r .........................
M. kir. Szabadalmi Hivatal . . .
Kaán Károly államtitkár . . . .
Kárpát-Egylet, Szitnya-Osztály
M. kir. Népjóléti és Munkaügyi
M in isztériu m .................................
Soproni Keresk. és Iparkamara .
Magy. Mérnök és Épitész-Egylet .
Finlands Officiella Statistik . . .
Massachusetts Instituts of Technology, C a m b r i d g e .........................
Jeruzsálemi Héber Egyetem . . .
Gróf Teleki József, Nagycenk
(G róf Széchenyi hagyatéka) . .

2
—

2 —
— —

2 2 —
1 1 —

=3
6

kötet

füzet

tétel

kötet

füzet

=3
e

kötet

Adom ányozók

1 6
—

—

1

2

— — —

1

_

1

1

5 —

8 — —

— —
— — —
— ——
— ——

—
1
18
—
1
1

—
—
18
—
1
2

—
—
—
1

— —
—
— —
—
— i

1 — — —

1
1
1

1 — — —
1 — — —
1— — —

1

1

_ 1_ 1
15 — — —
— 1 4 —
— 1 9 —

—
__
—
—
—

_
—
—
—

1 1 — — —
1 2 — — —
2 — 2 — —

1 i
1 i
14

56|

— — — — — -- j

Összesen . . 40| 8l| 16| 2l| 24Í 12| 2í 8|
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II. A főiskolai segélyzőegylet működése és vagyoni
állapota az 1925/26. tanévben.
Tanárelnöke: Széki

J án os,

főiskolai r. tanár.

Bevételek:
Vagyon az 1925. év július 1-én .
. 22,052.193
A hallgatóktól beszedett egyleti dí
jakból ........................................... 17,952.370
Visszatartott ösztöndíjakból
.
.
1,691.320
Kaán Károly h. államtitkárúr által
az egyletnek átengedett, erdé
szeti tárgyúfüzetek eladásából
16.000
Kamatjövedelem
.
.
.
/ ' .
1,228.000
Kiadások:

42,939.883 K

. .

A főiskolai hallgatók segélyezésére .
Adminisztrációs költségekre

16,009.500
48.000

Vagyon az 1926. év június hó 30-án:

16.057.500 K
26,882.383 tv

A vagyon részletezése:
K é s z p é n z ....................................
Takarékpénztári betét
. . . .
Összesen:

663.013 K
26,219.370 K
26,882.383 K

Vagyon az 1926. év június hó 30-án .
.
Vagyon az 1925. év július hó 1-én .
Vagyonnövekedés az 1925/26. tanévben:

26,882.383 K
22,052.193 K
4,830.190 K

A fentiekben részletezett vagyon a főiskola kvesztori hiva
talának őrizetében van. Ezenkívül a Főiskolai Segélyzőegyletnek
még a főiskola régi székhelyén, Selmecbányán évek hosszú során
át összegyűjtött, mintegy 70.000 koronára rugó — főleg hadikölcsönkötvényekből és más állampapírokból álló — vagyona is van,
amely nagyobb részben a budapesti központi állampénztárnál
van letétben; a visszaszerzése iránt évekkel ezelőtt megtett lépé
sek remélhetőleg a jövő tanévben vezetnek sikerre.
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ü l. A főiskolai menza működése az 1925/26. tanévben.
Menzavezető: Benkovits Károly, m. kir. erdőmérnök.
Beosztva: Mike Pált m. kir. erdőőr.
Bodnár András, m. kir. erdőőr.

Kimutatás az 1925. évi szeptember hó 1-től 1926. évi junius
hó 30-ig a főiskolai menzán kiszolgáltatott adagokról.
A kiszolgáltatott
ebédek

Hónap

Év

vacsorák

száma
1925.
1925.
1925.
1925.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.
1926.

szep tem b er.............................
október .................................
n o v e m b e r .............................
d e c e m b e r .............................
január .....................................
február .................................
m á r c i u s .................................
á p r i l i s .....................................
m á j u s .....................................
j u n i u s .....................................

2462
1357
1803
1225
1213
1335
1549
1574
1891
2421

1927
1052
1553
1106
1086
975
1183
1148
1443
1900

összesen . .

16.830

13.373

Menzaalap vagyon kimutatása.
Bevételek:
Maradvány 1925. július hó 1-én
Beiratások alkalmából befolyt díjak
Adományok az alábbi részletezés szerint .
Elévült betétek á t u t a l á s a .............................
Időközi kamatok a betétek után
.
.
.___
Összesen

37.077
15,572.000
6,594.092
14.697
112.200

K
K
K
K
K

22,330.066 K

Kiadás:
Főiskolai hallgatóknak segély

.

.

.

.

Maradvány 1926. június hó 30-án:

______ 500.000 K
21,830.066 K
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Adományok részletezése.
Összeg

A d o m á n y o z ó

K

Petőházi c u k o r g y á r tó l..................................... ^
Csanády László b á n ya iga zga tótól.................
Kohn O t t ó t ó l ......................................................
Országos F a é r té k e s ítő h iv a ta ltó l.................
Machay S z ilv e s z te r tő l.....................................
Selmecbányái K ö r t ő l ......................................
Pécsi p ü s p ö k s é g t ő l .................• ...................
I. gőzhajózási társaság, pécsi bányaigazga
tóság mérnökeitől koszorú megváltás címén
(Straka Ferenc u t á n ) ..................................
Összesen . . .

2,000.000
500.000
99.000
95.092
100.000
500.000
300.000
3,000.000
6,594.092

Menzasegély kimutatása.
B evétel:
Maradvány 1925. július hó 1-én
. . . .
Böhm Ferenc miniszteri tanácsos adománya

.

1,394.433 K
238.000 K

Összesen:

1,632.433 K

Főiskolai hallgatóknak juttatott segély .
Maradvány 1926. június hó 30-án:

1,500.000 K
132.433 K

Kiadás:

A főiskolai menza támogatása.
A m. kir. Föl dmível ésügyi Minisztérium segélye
a menza berendezéseinek pótlására
A főiskola hozzájárulása a menza üzemi költ
ségeihez
.........................................................

12,000.000 K

Összesen:

28,500.000 K

16,500.000 K
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IV. A főiskolai internátus működése az 1925/26.
tanévben.
Felügyelő: Haracsi Lajos, főiskolai tanársegéd.
A főiskolai internátusbán az 1925/26. tanévben 52 hely állt
a szegénysorsú hallgatók számára. A z internátusi bentlakás öszszes díja havi 50.000 korona volt; egész tandíjmenteseknek
25.000 korona, féltandíjmenteseknek pedig havi 35.000 korona.
Ezenkívül külön fizették a hallgatók az internátus helyiségeinek
villanyfogyasztását, ami váltakozva személyenként havi 5— 15.000
koronát tett ki. Az internátus lakóinak elosztása szakok szerint
az év folyamán átlagban J/3 rész erdész és 2/3 rész bányász
kohász volt.
A z internátus felszerelése most már eléggé kielégítőnek
mondható. A z év folyamán a következő nagyobb felszerelések
lettek beszerezve: 6 drb. új nagy szekrény (10,500.000 K.), 6 drb.
Thonet-szék (980.000 K.), azonkívül egyes tanszékektől kapott
használt puhafa asztalok és régi használt padokból készült egy
szerű festett puhafa könyvállványok és fogasok, melyeket a fő
iskolai asztalosműhely alakított át. Azonkívül a nagyon elhasz
nált ágynemű pótlására több darab új lepedő lett beszerezve.
Főiskolai internátus támogatására:
Földmívelésügyi Minisztérium segélye felszere
lésekre
.............................................................
Főiskola segélye bútor és ágynemű beszerzésére
Összesen:

11,000.000K
9,000.000 K
20,000.000 K
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V. Az 1926/26. tanévben beérkezett dologi és pénz
adományok, valamint ajándékok.
a) Kimutatás a főiskolai célokra beérkezett adományokról.
A nagyméltóságú m. kir. Vallás- és Közoktatásügyi Minisz
térium az Országos Magyar Természettudományi alapból az el
méleti és gyakorlati természettudományi kutatások támogatására
a főiskolának 362,390.000 koronát utalt ki, még pedig:
20.000. 000 K
az elemző és fizikai kémiai tanszék részére .
36.640.000 K
a földtan-telepismerettani tanszék részére .
62.000. 000 K
az ásvány-földtani tanszék részére .
54.000. 000 K
az érc- és szénelőkészítéstani tanszék részére
40.000. 000 K
az erdőműveléstani tanszék részére
50.000. 000 K
az erdőrendezéstani tanszék részére
20.000. 000 K
a növénytani tanszék részére . . . .
79.750.000 K
a fémkohászattani tanszék részére .
A Rockefeller-alapítványt kezelő International Educatíon
Board a főiskola erdőmérnöki osztálya hiányzó laboratóriumi
műszereinek beszerzésére adományozott:
1. a növénytani intézet részére egy kísérleti
1000.— Dollár
üvegház lé te s íté sé r e .............................
647.96 Dollár
2. a növénytani intézet részére műszerekre
903.12 Dollár
3. az erdészeti vegytani intézet részére .
840.— Dollár
4. az erdőműveléstani intézet részére
776.— Dollár
5. az erdőrendezéstani intézet részére
763.60 Dollár
6. az erdővédelemtani intézet részére
Összesen

4930.68 Dollár
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b) Kimutatás az 1925/1926. tanévben beérkezett dologi

adományokról.
Ajándékozó

T á r g y

3 drb. Írógép, 3 drb. iróasztalka, 15 drb. Íróasztal,
M. kir.
Pénzügyminisztérium 2 0 drb. kezelő asztal, 10
drb. karosszék
Rimamurány-Salgó- 350 kg súlyú hengerelt vas,
lemez és vasszerszám
tarjáni Vasmű R.-T.
a vétyemi erdei vasút egy
4 nyílású egyszerű geren
datartós hídjának és alentiDr. herceg
sárbogárdi erdei vasút 6
Esterházy Pál
nyílású, 43*0 m hosszú ékelt
gerendatartós „Kerkahid“-jának modellje
Kraszny-Fröhlich és
2 drb. gumitömlő és
Klüpfel
elzáró csap
Esztergom-Szászvári
Kőszénbánya R.-T. 2 drb. csatlóköteles kap
dorogi bányaigazga
csoló, 7 drb. fúrómag
tósága
Calderoni és Tsa
1 drb. fúrómag
Salgótarjáni Kőszén
2 drb. Koepetárcsa
bánya R.-T.
modell állvá nyai
Magyar Általános
ékelt és laza hengeres
Kőszénbánya R.-T.
dob modell állvánnyal
Magy. Tudományos
5 mü 70 kötet (könyvek)
Akadémia
bányászati és Kohá
1 mű 66 kötet (könyvek)
szati Lapok
Rozlozsnik Pál
Nummulina gyűjtemény
m. kir. főgeológus

A z érdekelt
tanszék

Főiskola
Vaskohászati
tanszék

Ut-vasutépítéstani
tanszék

Bányaműveléstani
tanszék

Bányagéptani tanszék

Földtantelepismerettani tanszék

Országos Magyar
Bány. és Koh. Lapok
Bányászati és Kohá
1 9 C 3 — 1924. évf.
szati Egyesület
özv. Dr. cod or
Dr. Fodor László főisk. Á b r á z o l ó g e o m e t 
ria i
ta n s z é k
Lászlóné
tanár nagyított fényképe
Sopron szab. kir.
város tanácsa
A múzeum kertben elhe Növénytani
(5 millió koronáért,
lyezve volt üvegház
intézet
igen mérsékelt áron)
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c)

Pályadíjak vagyon kimutatása.

Maradvány 1925. július hó 1 -é n .............................
Kamatjövedelem 1925/26. é v b e n .............................

1,792.000 K
93.000 K

Összes vagyon 1926. június hó 30-án:

1,885.000 K

VI. A főiskola személyzetének statisztikája az
1925/26. tanévben.

kezelő, egyéb és ki
segítő altisztek

műszaki altisztek

4

2 —

5

i

i —

3

i

3

E rd őm érn ök i.....................

7

2

1

7

i

i

i

2

i

7

E lő k é s z ít ő .........................

5

1

3

2

i

— —

6

Vas- és fémkohómérnöki

Igazgatás

—

.........................
Összesen . . 22

4

4 19

gazdasági

4

irodai

Asszisztens

2

B á n y a m é rn ö k i.................

Előadó

Adjunktus

6 —

C s o p o r t

Rendes tanár

Rendkivüll tanár

műszaki segédtiszt.

Egyéb
személyzet

5

—

9

5

2

i

4 12

6

7

3 26

5
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VII. A főiskolai hallgatókra vonatkozó adatok az
1925/26. tanévben.
a)

A rendes hallgatók létszáma az egyes osztályokban.

Félév

Bánya Vaskohó Fémkohó- Erdő
mérnöki mérnöki mérnöki mérnöki Összesen

i.

112

24

3

90

229

ii.

108

26

2

86

222

K özép
érték

105

25

2

88

225

%-ban

475

11*5

1*8

39.7

100

b)

Vallás.

Gör. keleti

Ref.

i.

165

5

2

14

38

2

3

229

n.

156

4

2

15

40

2

3

222

K özép
érték

160

4

2

14

39

2

3

225

% -bán

71-5

1-7

OS

6*6 17-3

0-8

1-3

100

>

Mohám.

Gör. kath.

*oc
<

Félév

Unitárius

Róm.kath.

Mind a négy osztályban volt összesen

Összesen

89

Anyanyelv.

c)

Mind a négy osztályban volt összesen

Félév

Magyar

Bolgár

Német

T örök

Összesen

i.

216

9

i

3

229

ii.

209

9

i

3

222

K özép
érték

212

9

i

3

225

%-ban

94’ 3

4-0

0-4

1*8

100

d) Honosság.

Török

uralom alatt levő el
szakított területről

Bolgár

Osztrák

Jugoszláv

Román

Cseh
szlovák

Félév

Csonka magyarország

Mind a négy osztályban volt összesen

Összesen

i.

163

27

31

3

i

i

3

229

ii.

159

28

27

3

i

i

3

222

Közép
érték

161

27

29

3

i

i

3

225

% -bán

,71-8

11-9

12-9

1-3

0’4

0-4

1*3

100
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e)

Szülők polgári állása.

Mind a négy osztályban volt összesen
C/3

O

Tisztviselő

o

Hadi szolgálatban álló

Nagykorú

Özvegy

Altiszt

i

37

16 229

4 16 37

6

9 16

9

i

36

18 222

4 16

7

9 17

9

i

5 22

24

4 17

ii.

20

5 22

23

K özép
érték

20

5

a
2
2

>ff

G
c/3
s(U

1
a
N
*-0

ÉJh

%

-bán

22

23

Orvos, ügyvéd

20

vT
a>
>

IS

37

Összesen

Magánvállalati

9

i.

*73
N
03
•ot

Félév

Községi

9 19

Mérnök

8

Tanár, tanító, lelkész
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Iparos, kereskedő

Törvényhatósági

C/5

Állami

u

IS o
^3
IS 0

36 17 225

9’3 2'2 101 102 1-8 7-5 16-4 31 4-0 7-5 4-0 0-4 160 7-5

100

f) A hallgatók és előadások száma.
L félév
elején

II. félév
elején

i. II. III. IV. i. 11.

m.l
!i v

Szakosztály
évfolyam
hallgatója
volt

Előadások és
gyakorlatok
heti
száma óraszáma
-

évfolyam
hallgatója
volt

i.

II.

i.

II.

félévben

Bányamérnöki . . 26 23 29 34 22 22 31 33
Vaskohómérnöki 3 5 5 11 3 10 4 9
—
I
1 1
Fémkohómérnöki
2 1
Erdőmérnöki . . . 24 24 17 25 20 23 18 25

—

valamenyi évfo
lyamban a

——

41
40
22
35

36 161 148
42 146 167
22 75 83
31 160 177

Ö sszesen .. 53 .52 53 71 45| 55 54 68 138 131 542 575
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g)

Államvizsgák és szigorlatok.
Szigorlatok

Államvizsgák
i•

Szakosztály

első Ízben

pótlólag

összesen

első ízben

pótlólag

első ízben

pótlólag

összesen

n.

Bányamérnöki.........

14

i

15

12

2

5

—

19

V askoh óm érnöki...

5

—

5

3

—

2

—

5

Fémkohómérnöki . .

1

—

1

1

—

—

—

1

Erdőm érnöki...........

35

5

40

12

16

11

4

43

Összesen. . 55

6

61

28

18

18

4

68

Honosított oklevél

h) Oklevelek.

1

2

18

8

i

5

3

3

V askohóm érnöki.. . —

2

5

5

—

1

1

—

1

—

—

1

—

—

1

54

36

2

5

11

1

5

78

49

3

12

Bányamérnöki.

...

Fémkohómérnöki . . —
Erdőm érnöki...........
Ö sszesen ..

—

i

—

«J-I
CJ
u

unitárius

gör. kath.

*oc
sci

megnevezése

Kitünte
téses

róm. kath.

A z 1925/26. tanévben
oklevelet nyert összes
egyének közül (vallás
szerint)

egyéb

Oklevél

Oklevél
száma

>

15
J

4
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i) Tandíjmentesség és ösztöndíjak.
F é 1

Egész

tandíjmentesség

Ösztön

Szakosztály

n.

i.

i.

II.

díjak

félévben
B án yam érn ök i.................

8

9

9

5

9

V a sk oh óm érn ök i.............

—

2

3

3

4

Fém kohóm érnöki.............

—

1

—

1

—

—

1

7

10

20

Erdőm érnöki.....................

7

2

Összesen. .

15

14

12

T a r ta lo m
O ldal
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