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A MAGYAR KIRÁLYI 
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(AZ INTÉZET FEN N ÁLLÁSÁN AK CLXIV. ÉVE),

S EGYSZERSM IND A Z 1927. ÉVI

TANÉV MEGNYIT Ó KÖZGYŰLÉS 
ISMERTETŐJE.

SOPRON.

SZÉKELY ÉS TÁRSA KÖNYVNYOMDA.
1928.
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A főiskola főépületcsoportja.
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A m. kir. bányamérnöki és erdőmérnöki iőiskola 

1927. évi szeptember hó 25.-én megtartott

tanévmegnyító közgyűlése.
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A rektor megnyitó beszéde és beszámolója 
az 1926/27. tanévről.

Mélyen tisztelt közönség!

A m. kir. Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola köz
gyűlését megnyitom.

Mély tisztelettel üdvözlöm felettes hatóságaink: a nagy
méltóságú m. kir. pénzügyminisztérium és a nagyméltóságú m. kir. 
földmívelésügyi minisztérium képviseletében megjelent Bőhm 
Ferenc, illetőleg Papp Béla miniszteri tanácsos urat.

Mély tisztelettel köszöntöm Herrmann Miksa kereskedelem
ügyi miniszter úr Őnagyméltóságát mint Sopron város kép
viselőjét. Üdvözlöm Sopron város és Sopron vármegye főispánját, 
Sopron város polgármesterét, az egyházi, katonai és polgári 
hatóságok, egyetemek, iskolák, hivatalok, tudományos, társadalmi 
és egyéb intézmények és egyesületek itt megjelent képviselőit 
és összes kedves vendégeinket!

Bejelentem egyszersmind a következő képviseleteket: a 
Pázmány Péter tudományegyetem részéről Dr. Ribár István 
egyetemi tanár, az Erzsébet tudományegyetem részéről Dr. Pröhle 
Károly egyetemi tanár, a József műegyetem részéről Selmeczi 
Pöschl Imre műegyetemi tanár, a Budapesti Mérnöki Kamara 
részéről Kossalka János műegyetemi tanár, a Kir. Magyar 
Természettudományi Társulat részéről Dr. Vitális István főiskolai 
tanár, a Magyar Mérnökök és Építészek Nemzeti Szövetsége 
részéről Papp Béla miniszteri tanácsos, a Magyar Országos 
Bányászati és Kohászati Egyesület részéről az egyesület elnöke 
Zorkóczy Samu vezérigazgató, kormányfőtanácsos úr Öméltóságát.

Nem mulaszthatom el, hogy ezzel az alkalommal külön is 
ne emlékezzem meg a Magyar Országos Bányászati és Kohászati 
Egyesület tagjainak testületi megjelenéséről, kik ezidei közgyű
lésüket Sopronban tartották meg, s azt főiskolánk évmegnyitó
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ünnepélyével is összekötötték. Valamennyiüket kartársi meleg
séggel és szeretettel köszöntöm!

Szívélyesen üdvözlöm végül főiskolánk tanári karát, adjunk
tusait, tanársegédeit, hallgatóságát és egész személyzetét!

Bejelentem, hogy a közgyűlést táviratilag üdvözölte Far- 
baky István miniszteri tanácsos, nyug. főiskolai tanár, Kaán 
Károly nyug. államtitkár és a Selmecbányaiak Egyesülete.

* *
*

Mélyen tisztelt főiskolai közgyűlés!

A tanévmegnyítás programmjának egyik lényeges pontja az 
elmúlt év lefolyásának összefoglaló ismertetése. Ha ezek az 
ismertetések a messze múltba visszamenőleg rendelkezésünkre 
állanának, s ha azok a főiskola évkönyvében a részletesebb 
statisztikai adatokkal együtt meg volnának örökítve, akkor 
viszonylag könnyű dolga volna annak a kutatónak, aki a főiskola 
történetét akarná megírni. Az egymás mellé sorakozó évkönyvek 
összefoglaló kivonatában ennek a történelemnek a váza máris 
készen volna adva.

Főiskolánkra nézve ez a lehetőség — sajnos — nincs meg
adva. Az évkönyvek kiadása a múltban nem volt szokásos s a 
háború előtt csak kivételesen és csak rendszertelenül jelentek 
meg ilyen természetű kiadványok. Újabban Tettamanti Jenő, a 
főiskola volt rektora indította meg az évkönyvek kiadását, az 
1923/24,-i tanévvel. Kívánatos volna, hogy ez a kezdeményezés 
állandó rendszerré szilárduljon.

Az elmúlt tanévben kedvezőtlen jelenségképen merült fel 
a hallgatóság számának erős megfogyatkozása. Összesen 159 
hallgató iratkozott be az előző évi 229 hallgatóval szemben. Ez 
a létszámapadás, eltekintve a trianoni békéből folyó közvetlen 
visszahatásoktól, a nehéz gazdasági helyzetben, a régebbi mérnöki 
túltermelésben és az elhelyezkedésnek ebből folyó nehézségeiben 
rejlik. Az állás nélkül maradt mérnökök szomorú helyzete vissza
riasztotta a pályakeresőket ettől a főiskolától, amely a diákjóléti 
intézmények terén is jóval kevesebbet nyújt mint az ország más 
főiskolái. S így a szellemi túltermelés káros visszahatása a mi 
főiskolánkon nagyobb mértékben érezhető mint egyebütt. A 
szegénysorsú hallgatók természetszerűen inkább azokon a főisko
lákon helyezkednek el, amelyek a létfenntartás megkönnyítése 
terén több kedvezést nyújtanak.
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A számítás egyébként arra enged következtetni, hogy a 
hallgatóság jelenlegi állománya, mely még a tavalyinál is kisebb, 
a létszámhullámzás mélypontjának felel meg. A bánya- és kohó
müvek, valamint a hazai erdőgazdaság mérnökszükségletéből 
kiindulva arra lehet következtetni, hogy a további apadás idővel 
nem maradhatna hátrányos reakció nélkül. Ha a hallgatóság 
számának csökkenése tovább tartana, néhány éven belül hiánynak 
kellene beállania. Ez a megcsappanás egyébként nem újság a 
főiskola történetében : a millénium körüli néhány éves idősza
kaszban is kétszázon alul maradt a hallgatók száma, s például 
1892-től 1895-ig összesen csak 168-an vétettek fel a főiskola 
kötelékébe. Igaz, hogy akkoriban a tanfolyam csak 3 évig tartott, 
de viszont nem Csonka-, hanem Nagymagyarországról volt szó. 
Az az egy bizonyos, hogy a létszámot korlátozó rendelkezések 
nálunk ma már feleslegessé váltak s mint tárgytalanok, meg
szüntetendők volnának.

A folyó tanévre a főiskola tanácsa a bányamérnöki osztály 
dékánjává dr. Vendl Miklós r. tanárt, a vaskohómérnöki és a 
fémkohómérnöki osztályok közös dékánjává Solt Béla r. tanárt, 
az erdőmérnöki osztály dékánjává pedig Kelle Artúr r. tanárt 
választotta meg.

A tanári és tanársegédi személyzet létszáma egyébként a 
régi keretek közt maradt. Fontosabb változást jelentett Szoboszlay 
Kornél és dr. Hornoch Antal tanárok belépése a főiskola köte
lékébe, kik a nyugalomba vonult Réz Géza és Szentistványi Gyula 
tanárok helyét foglalták el a bányaműveléstani illetőleg a bánya- 
méréstani tanszéken. A nyugalombavonult kartársak érdemeiről 
múlt évi évkönyvünk emlékezik meg, ezúttal tehát csak utódaik 
kollégiális üdvözlésére szorítkozom, dús sikereket és áldásos 
eredményeket kivánva nekik tanári működésükhöz!

Be kell itt még számolnom az erdőmérnöki osztály legidősebb 
tagjának, Krippel Móric főiskolai tanárnak a tanév végén történt 
nyugalombavonulásáról.

Krippel 1890-ben kitűnő eredménnyel végezte főiskolai tanul
mányait, majd katonai és rövid beszterczebányai kincstári szol
gálata után a gyergyószentmiklósi járási erdőgondnokság élére 
került, ahol 1908-ig szolgált. Ezzel a mintaszerű, invenciókban 
gazdag üzemi szereplésével, irodalmi tevékenységével és a mérnöki 
műszerészet terén felmutatott újításaival alapozta meg közismert 
jó hírnevét, mely számára 1908-ban az erdőhasználattani tanszék 
elnyerését biztosította.
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Az alatt a közel két évtized alatt, melyet a tanári pályán 
töltött, lankadatlan buzgalommal szolgálta tovább a kezdetben 
maga elé tűzött célt: az erdészet és az erdészeti tudomány 
előbbrevitelét. Gyűjteményeit páratlan pedantériával gondozta 
és fejlesztette, illetőleg a menekülés után újrateremtette, s szak- 
irodalmi közléseivel mindig hézagotpótló, hasznos munkát végzett. 
Nyomtatott könyv alakjában megjelent kiadványai: az „Erdő- 
használattan“ L és II. része. Jelenleg nyomás előtt: „Fakeres
kedelmi ismeretek“ és „Faipari technológia“ című munkája. 
Mindezek becses anyaggal gyarapítják az összeomlás után 
annyira visszavetett erdészeti irodalmunkat.

Krippel Móric mindvégig fiatalos munkabírással végezte 
tanári kötelességeit s csak a szanálás okozta kényszerhelyzet 
folytán kellett a tényleges szolgálattól 35 évi tevékenység után 
megválnia. Amikor ezt sajnálattal állapítjuk meg, ugyanakkor 
bizonyos megnyugvással vesszük tudomásul, hogy a főiskola 
mostoha státusviszonyai miatt ezidőszerint be nem tölthető 
erdőhasználattani tanszék vezetését Krippel kartársunk egyelőre 
továbbra is vállalja. Ez a körülmény az átmeneti időszak vesze
delmes hézagának az áthidalását teszi lehetővé és a főiskola 
egyik égetően súlyos problémájának sikeres megoldását jelenti.

A múlt tanév folyamán rendes tanárokká neveztettek ki 
Modrovich Ferenc és Lesenyi Ferenc rendkívüli tanárok. Ennek 
az érdem szerint régóta esedékes előlépésnek a megvalósulásához 
erről a helyről is kifejezem a tanári testület őszinte szerencse- 
kivánatait.

Hasonlóképen örömmel regisztráljuk két jeles tanszékvezető 
adjunktusunknak, Sébor János-nak és Stasney Albert nek a 
rendkívüli tanári címmel és jelleggel való kitüntetését. Másrészt 
fájlaljuk, hogy a mai mostoha létszámviszonyok miatt a rég 
megérdemelt tanári fokozatot még mindig nem érhették el 
ténylegesen.

A múlt tanév folyamán a főiskola polgárai közül elhúnyt 
Kasnyik Pál bányamérnökhallgató, a személyzeti létszámból 
pedig Kartalik József nyug. főiskolai művezető. Kartalik halálával 
kapcsolatban kegyelettel kell megemlékeznem azokról az érde
mekről, amelyeket nevezett, mint a főiskola csendes, de végtelen 
szorgalmú, lelkiismeretes és kiváló képességű alkalmazottja, 
hosszú ideig tartó szolgálata alatt szerzett.

A főiskola tanszemélyzetében beállott, és egyéb személyzeti 
változásokról egyébként évkönyvünk ad részletes felvilágosítást.
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A személyzeti ügyekről szólva nem mulaszthatom el, hogy 
az idén is ne emlékezzem meg arról a visszás helyzetről, amelyet 
számunkra a szanálás teremtett. A főiskola tanszékeinek száma 
31. De tanári állás csak 26 van, s ezek közül is csak 22 tölthető 
be rendes tanárral, 4 ellenben csak rendkívülivel. 5 tanszék 
pedig tanár nélkül marad. Ezeket a tanszékeket részben adjunk
tusok, részben meghivott előadók látják el.

A helyes és észszerű elv nem lehet más mint az, hogy az 
állami költségvetés keretén belül minden tanszék rendes tanárral 
legyen betölthető. Ez nem jelenti azt, hogy rendkívüli tanárok 
nem foglalhatnak helyet a tanári testületben, de biztosítja annak 
a lehetőségét, hogy a megüresedő állások betöltése mindenkor 
az adott helyzethez alkalmazkodjék, s a költségvetés korlátozásai 
ne állják útját az olyan megoldásoknak, amelyek ma csak személyi 
sérelmek árán vihetők keresztül.

Elsőrangú tanerőket csak úgy biztosíthatunk főiskolánk 
számára, ha a rendes tanári állás elnyerése elé nem gördítünk 
akadályokat. Viszont a rendkívüli tanárok is méltán megkíván
hatják, hogy amikor a rendes tanárokéval egyenlő munkakört 
töltenek be s az övékkel egyenlő terhet és felelősséget viselnek, 
számukra se legyen a jogos előmenetel útja bizonytalan időre 
elzárva. A mai helyzet pedig ez. Ennek állandósítása a jövőre 
nézve folytonos veszedelmeket rejtene magában és káros hatással 
volna az érdekelt tanárok munkakedvére, a tanári testületen 
belül annyira kívánatos kollégiális együttműködés összhangjára 
és végeredményében a szakoktatás érdekeire is.

Ezért nagy hálával kell fogadnunk Mayer Károly föld- 
mívelésügyi államtitkár úrnak mint a két fölöttes minisztérium 
főiskolai közös bizottsága múlt évi elnökének Bőhm Ferenc 
miniszteri tanácsos úrral, a pénzügyminisztérium XV/a főosztá
lyának vezetőjével egyetértőleg kezdeményezett akcióját, melynek 
célja a jelengi helyzet visszásságainak megszüntetése, illetőleg 
a vázolt bajoknak költségvetési úton való orvoslása. Erre nézve 
egyébként a tanács is javaslatot terjesztett fel, kérve egyúttal 
a segédtanszemélyzet létszámának rendezését és megfelelő 
kiegészítését is.

A szanálás egyébként az altiszti létszám viszonylataiban 
is újabb áldozatot kívánt. A már régebben megszüntetett 8 
napidíjasi álláson kívül a múlt tanév végén ismét 3 altisztet 
kellett elbocsátanunk mint az újonnan megállapított, csökkentett 
létszámmal szemben mutatkozó fölösleget. Szerencse, hogy három
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erdőőrünket átvette az erdőkincstár s így az elbocsátás szomorú 
aktusának tényleges végrehajtása elmaradhatott.

A főiskola gazdasági életéből az elmúlt tanévre nézve a 
következőket emelhetem ki. A költségvetés csekély eltéréssel 
az előző évi keretek közt mozgott. Epenezért a tanszékek belső 
felszerelésének és egyéb berendezéseinek a kiegészítése és fej
lesztése is csak mérsékelt ütemben haladhatott előre. Beruházási 
hitelünk nem volt. Építkeznünk tehát általában nem lehetett. 
Márpedig a megfelelő fejlesztésnek egyik fő feltétele a férőhely 
növelése. Jelenleg csak mintegy 60°/o-a áll rendelkezésünkre a 
főiskola régi (selmeczbányai) férőhelyének, holott a tanszékek 
száma azóta jelentékenyen emelkedett. Az ebből előálló nehéz
ségeket csak úgy lehetett részben kiküszöbölni, hogy az előadások 
és gyakorlatok beosztásával a tantermi helyiségeknek lehetőleg 
teljes kihasználására törekedtünk. Ez viszont az órarend célszerű 
megtervezése elé gördített igen súlyos akadályokat. A gyűjte
ményekre és munkahelyiségekre eső hely azonban így is 
mindenképen kevés és ez a körülmény gátat vet a célszerű 
berendezkedésnek és a megfelelő fejlődésnek. Ezen segíteni a 
jövő feladata lesz.

A felszerelés folytatólagos kiegészítésének legfőbb anyagi 
forrása a múlt tanévben rendelkezésünkre álló 82.000 P átmeneti 
hitel volt. Ezenkívül a Rockefeller alapítványt kezelő „International 
Education Board“ 28.000 pengős és részben a kultuszkormány 
részéről az Országos Természettudományi Alapból kiutalt 29.000 
pengős adományok maradványai is hozzájárultak a legszükségesebb 
felszerelési és berendezési tárgyak beszerzéséhez. Amerikai 
pénzen épült meg például a növénytani intézet kísérleti üvegháza. 
Ez volt egyszersmind a főiskola egyetlen lényegesebb építkezése 
a múlt évben.

A könyvtár könyvállománya a múlt tanévben 1045 kötettel 
szaporodott. Ebből 586 kötet esik a folyóiratokra. Nagy segít
ségére volt a könyvtárnak az a 8.000 pengős hitelösszeg, amely 
a költségvetési év végén hitelátruházás révén Íratott át erre a 
tételre. Egyébként mindinkább nyilvánvalóvá válik, hogy a 
könyvtár részére költségvetésileg biztosított évi dotáció a könyvtár 
színvonalon tartására nem elég, mert a szükséges folyóiratok 
járatását sem bírja meg. Hogy ezen a bajon egyelőre hogyan 
kívánunk segíteni, arra alább térek vissza.

A főiskola saját villanyfejlesztő telepét a múlt tanévben 
helyeztük üzembe. Ezzel biztosítottuk villamos áramszolgáltatá
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sunkat minden eshetőségre s elértük azt, hogy a városi villamos
műveknek váltakozó áramra való berendezkedése után is egyen
áramunk lesz, ami a mi céljainknak sokkal inkább megfelel. Az 
új villamos központ felállítása Boleman Géza és Pattantyús Á. 
Imre főisk. tanárok szakértő vezetése alatt történt s a feladat 
gyors és sikeres megoldása elsősorban az ő érdemük. Az épít
kezést magát Solt Béla r. tanár irányította.

Haladást jelent az is, hogy a főiskola lakatos- és asztalos
műhelyei az eddigi nyirkos souterrain helyiségből az erre a célra 
átalakított régi gazdasági épületbe helyeztettek át.

A főiskola bérgazdaságát a földmívelésügyi kormány a múlt 
tanévben feloszlatta. Erre az szolgáltatott okot, hogy sem a 
beruházásokhoz szükségek pénztőke nem állott rendelkezésre, 
sem pedig megfelelő forgótőke nem volt kieszközölhető. így a 
bérgazdaság állandóan nagy nehézségekkel küzdött, miértis
ésszerűen nem volt tovább fenntartható.

* **
Főiskolánk beléletében nevezetes esemény volt az a láto

gatás, amellyel Herrmann Miksa kereskedelemügyi miniszter úr 
Őnagyméltósága, főiskolánk volt tanára és mindenkor igaz párt
fogója tisztelte meg intézetünket. Ezzel az alkalommal a miniszter 
úr nemcsak a tanári kar ünnepélyes üdvözletét fogadta közvetlen, 
kollégiális melegséggel, hanem az ifjúság iránti baráti indulatának 
is kifejezést adott, amikor ebédjét az intézet menzáján, a hall
gatóság körében fogyasztotta el. Látogatása kedves emléke 
marad főiskolánknak !

A pénzügyminisztérium részéről Vértesy Sándor dr. államtitkár 
úr látogatta meg főiskolánkat Bőhm Ferenc miniszteri tanácsos 
úr társaságában.

Az államtitkár úr a közvetlen érintkezés folyamán meleg 
és megértő érdeklődést tanúsított főiskolánk ügyei iránt. Epen- 
ezért sajnálattal láttuk a pénzügyminisztérium kötelékéből történt 
kiválását. De bizalommal fordulunk ezzel az alkalommal Dr. 
Szabóky Alajos államtitkár úr felé, erről a helyről is kérve őt, 
hogy a nekünk annyira szükséges jóindulatot ő se tagadja meg 
tőlünk s legyen hathatós támogatónk abban a munkában, melynek 
célja a menekült almamáter talpraállítása! Hogy ebben a tekin
tetben jogos a reményünk, azt bizonyítja a f. évre engedélyezett 
125.000 pengős beruházási hitel, melyet elsősorban Szabóky 
államtitkár úr megértő közbenjárásának köszönhetünk.

A földművelésügyi minisztérium részéről Papp Béla, a
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pénzügyminisztérium részéről pedig Pethe Lajos miniszteri taná
csos úr látogatta meg intézetünket többízben, mint szigorlati 
kültag.

Július havában volt Arvanagyfalvi Farbaky István olaj- 
festményü képének ünnepélyes leleplezése a főiskola tanácsa 
előtt. A tanári kar kegyeletes érzéssel ünnepelte az agg tudóst, 
aki selmeczi magányában, elhagyatva éli magasröptű pályájának 
alkonyát. Az ő neve mindig dísze és büszkesége lesz a főisko
lának és a magyar tudománynak!

A tanszemélyzet tudományos és egyéb munkásságáról 
évkönyvünk fog beszámolni.

Rá kell itt mutatnom arra a nagy hiányra, hogy tanáraink, 
adjunktusaink és tanársegédeink számára — többszöri próbál
kozásaink ellenére — a rendes költségvetés keretén belül még 
ma sincs megadva a mód tanulmányutak megtételére. Márpedig 
nyílván egészségtelen állapot az, ha a szakképzés irányítói 
teljesen elvesztik a kapcsolatot a gyakorlattal és el vannak 
zárva attól, hogy időként mélyebb betekintést nyerhessenek az 
üzemi világ mozgalmaiba. Közvetlen érintkezés és helyszíni 
tanulmányok nélkül a szakoktatás is csak tökéletlenül alkal- 
mazkodhatik az élet követelményeihez.

A múlt évben is elenyészően csekély volt az a kormány- 
támogatás, amellyel a tanszemélyzet néhány tagja külföldi tanul- 
mányutakat tehetett, itt is az International Education Board jött 
segítségünkre, melynek költségén egyik tanárunk félévi tanulmány
utat tehetett Svéd-, Finn- és Németországban, egyik adjunktus 
pedig 1 évet hallgathatott a berlini egyetemen. A tanulmány
utakról egyébként az évkönyv emlékezik meg részletesen.

A Nemzetközi Talajtani Társaság kongresszusán illetőleg 
tanulmányútján főiskolánkat Vági István és dr. VendI Miklós 
tanárok képviselték.

A földmívelésügyi kormány irodalmi célokra is juttatott a 
főiskola költségvetésén kívül álló összegeket. így: az „Erdészeti 
Kísérletek“ című tudományos folyóirat támogatására 1.712 P-t, 
Fekete Zoltán tanár „Erdőmérnöki Segédtábláinak“ kiadására 
1.880 P-t, az „Erdészeti Növénytan“ második kiadásának segé
lyezésére dr. Fehér Dániel tanárnak 6.400 P-t, a „Talajtan elemei“ 
című könyv kiadására Vági István tanárnak 3.200 P-t, a „Fűrész
telepek tervezése“ című munkára pedig Török Béla adjunktusnak 
1.200 P-t. Ezeket az irodalmi támogatásokat is mély hálával kell 
fogadnunk mint bölcs megnyilatkozását annak a belátásnak, hogy
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a haladáshoz nem csak a gazdasági, hanem a szellemi élet 
vonatkozásaiban is szüksége van az országnak hasznos be
fektetésekre.

A diákjóléti intézmények a múlt tanévben is csak igen 
szerény keretek közt működhettek.

A főiskola internátusa, mely mintegy 50 hallgató befoga
dására alkalmas, havi 4 P 80 f takarítási, ágyneműmosási és 
világítási díj ellenében állott az ifjúság rendelkezésére. A bútorzat 
és ágynemű újabb kiegészítést nyert. A további fejlesztés 
kívánatos.

A főiskola menzája nem volt megfelelően látogatott. Ennek 
oka az, hogy a menzai étkezési díjak alig állottak valamivel a 
városiak alatt. A  menza csak igen szerény anyagi támogatásban 
részesült (a múlt évben összesen 2.200 P állami segélyt kapott), 
úgy hogy számbavehető kedvezményt nem tudott nyújtani. 
Újabban magánvállalatba ment át és némi állami kedvezéseket
is kap. Ez az étkezési díjak csökkentését tette lehetővé.

** *
A múlt év nevezetesebb eseményeiről és a jövő év ki

látásairól még a következőket tartom szükségesnek előadni.
A kormány jóakaratú megértése folytán kedvező elintézést 

nyert a tandíjjutalék és a tanársegédek működési pótlékának 
régóta húzódó ügye.

A befolyó tandíjak 75°/o-a részben a tanárok és egyéb 
főiskolai személyzet közt osztatik szét a megszabott kulcs szerint, 
részben diákjóléti célokra fordíttatik. Az adjunktusok és tanár
segédek pedig fizetésük 25°/o-áig terjedő működési pótlékot 
kapnak. Ezek közül a kedvezések közül aránylag a legszámot
tevőbb az utóbb említett működési pótlék, mely legalább részben 
kárpótolja főiskolánk tanársegédi személyzetét azért a veszte
ségért, amely őket az üzemi alkalmazással járó anyagi előnyökkel 
szemben éri, és azért a hátrányért, amelyet rájuk nézve a fő
iskolai alkalmazás ideiglenes jellege jelent. Annak a jóindulatnak, 
amely a felettes hatóság részéről az említett kedvezésekben 
megnyilvánult, mindenesetre meglesz a munkakedv fokozásában 
nyilvánuló kedvező hatása.

A múlt évben hagyta jóvá a kormány a főiskola kvesztori 
hivatalának szervezeti szabályzatát. Igazgatási szervezetünk ki
építése terén ez is említésreméltó haladást jelent.

Fontos esemény főiskolánk életében a felsőházi tagválasztás 
jogának első ízben történt gyakorlása is. Rendes taggá Dr. Miha-
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lovits János rendes tanár, póttaggá Fekete Zoltán rendes tanár 
választatott meg.

A felsőházi törvény megszünteti azt az elszigeteltséget, 
amelynek többé-kevésbbé minden alárendeltségi viszonyban álló 
intézmény alá van vetve. Mert a főiskola autonómiája korántsem 
elég ahhoz, hogy érdekeinek védelme a legmesszebbre terjedő 
viszonylatokban is érvényesülhessen. A hivatalos út a dolog 
természetéből folyólag nem mindig elég könnyed a legilletékesebb 
tényezőkkel való érintkezésre s korántsem biztosítja azt a szabad
ságot, amelyet a bajok feltárásában és a javaslatok megtételében 
az országgyűlés nyilvánossága és a törvényhozói jogok szabad 
gyakorlása jelent az ott képviselt érdekeltségekre nézve. A fő
iskola felsőházi tagsága ezért olyan üdvös intézmény, amely
nek nemcsak a főiskola láthatja hasznát, hanem maga a kor
mányzat is.

Ezen a helyen kell megemlékeznem Waldbott Kelemen báró 
felsőházi beszédéről, melyben a költségvetés tárgyalásával kap
csolatban nagy szakértelemmel védte főiskolánk és kísérlet
ügyünk érdekeit s ezzel intézetünket őszinte hálára kötelezte.

Örvendetes ténye volt a lefolyt tanévnek a Magyar Országos 
Bányászati és Kohászati Egyesület vezetőségének az a sikeres 
akciója, amelynek eredményeképen a Selmecbányái főiskola 
aulájában maradt öt bronz mellszobor cseh kézből visszakerült 
mostani otthonunkba. A mai nap méltó kereteket fog szolgáltatni 
a viszontlátás ünnepéhez!

A főiskolai ifjúság testnevelésének régóta vajúdó kérdése 
is közeledett egy lépéssel a kedvező megoldás felé. A vallás- 
és közoktatásügyi minisztérium 20.000 pengőt folyósított és azt 
már részben ki is utalta az evangélikus egyházkerület sport
pályájának végleges megépítésére. Kikötése az, hogy a pályát 
bizonyos szerződéses feltételek mellett 10 évig a főiskola ifjú
sága is használhassa. Ezzel nemcsak az lesz lehetővé téve, hogy 
az ifjúság szabályszerűen berendezett sportpályán gyakorolhassa 
magát, hanem a versenyek rendezése útján saját athletikai 
klubjának anyagi szükségleteiről is sokkal könnyebben fog gon
doskodhatni, mint eddig.

El nem mulaszthatom itt annak a megemlítését, hogy az 
athletikai klub felszerelési mozgalmának és nyilvános szerep
lésének legönzetlenebb támogatója az elmúlt években Lőrinczy 
Attila testnevelési tanácsnok, szolgálaton kívüli honvédőrnagy 
volt, aki eddigi, évente 2.400 P-t kitevő testnevelői tiszteletdíjait,
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a maguk egészében, az Athletikai Klubnak adományozta. Fogadja 
ezért erről a helyről is őszinte köszönetünket!

Amint a fennebbiekből megállapítható, a múlt tanév nem 
volt örvendetes események nélkül. És ezzel szoros kapcsolatban 
a jövő év kilátásai is lényegesen javultak. Mindezekhez hozzá
járul az a kedvező körülmény, hogy a főiskolának a költségvetési 
keretek tágítására irányuló törekvéseit a kormány jóakaró támo
gatása folytán siker koronázta s így a most kezdődő tanévben 
a főiskola elveszett felszerelésének a pótlása is nagyobb lendü
letet fog venni.

Múlt évi költségvetésünk kiadási tételeinek összege 650.000 
pengőt, a folyó évié 906.000 pengőt tesz ki, a többlet tehát 256.000 
pengő. Az idén a főiskola felszerelésére 173.000 pengő és a 
beruházás jellegével biró kiadásokra 125.000 pengő áll rendel
kezésünkre. Az utóbbi összeget a felhatalmazási törvényjavaslat 
tárgyalása alkalmával eszközölte ki számunkra a pénzügyi kormány.

Ezekből az összegekből fokozatosan meg fogjuk szerezni a 
felszerelésnek azt a részét, amelyre a legégetőbb szükségünk van.

A tanszékek gyűjteményeinek, műszertárának és bútorza
tának kiegészítésén kívül különösen a könyvtár hiányait kivánjuk 
pótolni. Állványokat kell készítenünk, a háború óta bekötetlenül 
heverő könyveket, folyóiratokat beköttetnünk és a hiányzó műveket 
és szaklapokat legalább részben megszereznünk. Erre a fontos 
célra 45.000 pengőt irányoztunk elő.

Ezenkívül „könyvkiadó alapot“ létesítettünk 46.000 pengő 
kezdőtőkével. Ennek az alapnak a célja a tanszemélyzet irodalmi 
működésének elősegítése.

A háború után sokáig nem lehetett szakkönyvet kiadni, sőt 
az olvasó közönség erős megcsappanása folytán ez még ma is 
úgyszólván legyőzhetetlen akadályokba ütközik. Ki vállalkoznék 
olyan szakmunka kiadására, amelyik csak évek alatt hozhatja 
be a befektetett tőkét ? Ezen a súlyos nehézségen kiván a könyv
kiadó alap segíteni, a szakmunkák kiadásával járó költségek 
vállalásával. Ezzel mintegy kamatmentes kölcsönt ad a szerzőnek 
s a közvetítő vállalkozás és a spekuláció kikapcsolásával bizto
sítja az olcsóbb kiadást, és a szerző is több anyagi hasznot 
remélhet fáradságos munkájától, mint ha nem altruista vállalattal 
adatná ki a művét. Ezenkívül a litográfiák kiadása is jóval 
könnyebb lesz mint eddig. Meg vagyok győződve arról, hogy a 
könyvkiadó alap az irodalmi munkásság fellendítése szempont
jából jó szolgálatokat fog tenni.
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A nagyobb befektetések közül elsősorban a bányaművelés- 
tani tanszék mintabányáját említem meg, mely a főiskola telkén 
fog létesülni. Lehetővé fogja tenni, hogy a hallgatóság az elő
adásokkal szoros kapcsolatban láthassa a gyakorlati részt is. Lesz 
akna, teljes felszereléssel, altáró, lejtőakna, mélyfúróberendezés 
és idővel teljesen felszerelt kompresszorállomás. A  beruházási 
hitelen felül a pénzügyi kormány az említett berendezések nagy 
részét természetben bocsátja a főiskola rendelkezésére. Mind
ebben jelentékeny szerepet játszik Búd János pénzügyminiszter 
úr Őnagyméltóságának személyes érdeklődése is.

A tüzeléstan-anyagvizsgálattani tanszék univerzális szakitó
gépet szerez be, miáltal a gyönyörűen berendezett, de mindenestől 
Selmeczen maradt laboratóriumnak legalább egy értékesebb 
géppéldánya pótolva lesz.

A főiskola lövöldéje is ebben az évben fog megépülni. 
Eddig ezt a berendezést súlyosan nélkülöztük.

De bármennyire örvendetes, hogy a folyó évben az eddiginél 
több hitel áll rendelkezésünkre, ezzel a felszerelés és fejlesztés 
kérdése még koránt sincs megoldva. Építkezés nélkül ez egy
általában nem is lehetséges. A férőhely, amint már említettem, 
a selmeczinek csak 60°/o-át teszi ki. Ezzel szemben a tanszékek 
száma jelentékenyen megszaporodott. A katedrák a haladás 
elvének megfelelően differenciálódtak.

Ez a két ellentétes hatás sok tekintetben egyenesen kínos 
helyzetet teremt. A helykérdés mind égetőbbé válik. Az érc- 
és szénelőkészítési, vaskohászati, fatechnologiai laboratóriumok 
elhelyezésére építkezés nélkül gondolni sem lehet. De kínosan 
szűkén vannak elhelyezve a kémiai laboratóriumok is. Mind
ezeknek a hiányoknak a megszüntetése a jövő kérdése. Ezt 
pedig a meglévő épületek felhasználásával (pl. újabb emelet 
építésével) csak részben lehet megoldani, egy-két különleges 
berendezésű új pavillon építése elkerülhetetlen, ha nem akarunk 
félmunkát végezni.

Bízunk abban, hogy a kormány a jövőben is támogatni 
fog bölcs és megértő jóindulatával és nem fogja megengedni, 
hogy a 164 éves almamáter, amely most kezd erőteljesebben 
éledni a súlyos csapás után, ismét visszaessék a pangás és a 
bénaság szomorú állapotába!

Az ifjúság kilátásai is javultak s remélhető, hogy a közel 
jövőben kedvezőbbek lesznek a megélhetési lehetőségeik mint 
eddig. Sokat várhatunk ebben a tekintetben a Szent Imre kol
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légium akciójától, mely Glattfelder Gyula Csanádi püspök úr 
kezdeményezésére főiskolai internátus építését határozta el 
Sopronban. Erre a célra 150.000 pengőt irányzott elő. Ehhez a 
pénzügyminisztérium újabb 150.000 pengőt csatolt hozzá, úgy 
hogy az internátus megépítéséhez és belső berendezéséhez 
szükséges összeg biztosítva van. A város ingyen telek ado
mányozását helyezte kilátásba.

Az ifjúság megfelelő elhelyezése, a nyugodt lakás és jó 
élelmezés biztosítása általános főiskolai érdek. Ezért köteles
ségemnek tartom, hogy a Szt. Imre Kollégium vezetőségének, 
a pénzügyi kormánynak és a városnak erről a helyről is a 
főiskola háláját és köszönetét nyílvánítsam a nemes áldozat
készségért, mellyel az ifjúság ügyét felkarolta és előbbrevitte.

Mély köszönettel és hálával adózunk Herrmann Miksa 
kereskedelmi miniszter úr Őnagyméltóságának is, aki akkor 
vetette magát közbe a kedvező döntés érdekében, amikor az 
internátus ügye egyéb befolyások folytán már elveszettnek volt 
tekinthető. Az ő határozott fellépése mentette meg ezt az üdvös 
kezdeményezést a költségvetési hitelekért folyó évvégi harc 
utolsó pillanatában.

Köszönetét mondok továbbá a Keresztény Nemzeti Liga 
soproni osztályának és Sopron társadalmi vezetőinek, akik a fő
iskola és az ifjúság képviseletével együtt, fáradságot nem kímélve, 
küldöttségileg szorgalmazták az internátus ügyét az illetékes 
fórumok előtt.

Sopron városa ezenkívül évi 20 ürm.3 tűzifa és havi 400 P 
készpénz adományozásával is segélyezi az ifjúságot.

Külön gondoskodott a pénzügyi kormány a Főiskolai Ifjú
sági Kör Otthonának a megszerzéséről is, amikor erre a célra 
50.000 pengőt bocsátott az egyesület rendelkezésére. Az Ifjúsági 
Körnek Selmeczbányán saját, jól berendezett háza volt. Ez a 
menekülés után bekövetkezett szomorú anyagi viszonyok, a pénz 
devalvációja, illetőleg a régi tartozások bekebelezése folytán 
teljesen elveszett. A Kör jelenleg egyetlen szobában húzódik 
meg, a főiskola egyik épületében. A kormány adománya tehát 
igen nagy jelentőségű, mert új, megfelelő köri otthon megszer
zését biztosítja, s módot nyújt arra, hogy az ifjúsági egyesületi 
élet újra fellendüljön. Építkezésre ugyan ez az összeg talán nem 
elég, mert hiszen a belső berendezkedés is igen tetemes ki
adásokkal fog járni, az azonban biztosan remélhető, hogy kész 
ház vásárlásával megfelelően lesz a kérdés megoldható.

2
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Amikor ezeknek a kedvező jelenségeknek az ismertetésével 
bizakodó képet igyekeztem festeni a főiskola legközelebbi jövő
jéről, nem mulaszthatom el, hogy rá ne mutassak egy még 
elintézésre váró súlyos problémánkra, melynek sikeres megoldását 
igen fontosnak és nagy horderejűnek kell tartanunk. A jövő csak 
akkor jelenthet számunkra igazi előmenetelt és minden tekintetben 
kielégítő haladást és fejlődést, ha ez a régóta húzódó ügy kedvező 
befejezést nyer.

A bányászati, kohászati és erdészeti legfelső szakképzés 
szervei, akár önálló főiskolák azok, akár egyetemek vagy mű
egyetemek fakultásai, Európának csaknem minden kulturállamában 
és részben Amerikában is fel vannak ruházva a doktorráavatás 
és a magántanári habilitáció jogával. Részletes adatokkal mutatta 
ezt ki két év előtti évmegnyitó beszédében illetőleg a főiskola 
1924/25. évi évkönyvében Tettamanti Jenő, a főiskola akkori 
rektora. Ezzel szemben a mi főiskolánk, mely Európának csaknem 
legrégibb technikai főiskolája, mindezideig nélkülözi ezt a jogot. 
Két évvel ezelőtt a főiskola tanácsa behatóan megokolt memo
randummal fordult a pénzügyi és földművelésügyi kormányhoz, 
kérve ennek a bajnak, sőt mondhatnók : sérelemnek az orvos
lását ; de felterjesztésünk mindeddig válasz nélkül maradt. Hogy 
hol akadt fenn, arról a dolog természeténél fogva nem lehet 
közvetlen tudomásunk. Az a körülmény azonban, hogy ez a 
minden tekintetben a legalaposabban előkészített és már a legjobb 
úton haladó ügy máig sem nyert pozitív elintézést, arra enged 
következtetni, hogy a végleges döntést elvi nehézségek késleltetik.

Messzire vezetne, ha ezen a helyen a tárgy bővebb fejte
getésébe bocsátkoznám. Azért minden akadémikus színezetű 
elmélkedést mellőzve csak arra a nyilvánvaló tényre hivatkozom, 
hogy az egész ország kultúrnívójának ártalmára van, ha a leg
magasabb szakképzés egyik régi, bevált intézményét mögéje 
helyezzük más országok hasonló értékű intézményeinek és nem 
adjuk meg neki az egyetemi színvonal külső ismérveit, amelyeket 
úgy múltjánál mint jelenénél fogva méltán megérdemel. Ez azt 
a látszatot keltheti, hogy önmagunkat kevesebbre becsüljük mint 
szomszédainkat s önként lemondunk arról, hogy azok a mi szak
képzésünket a magukéval egyenrangúnak ismerjék el. És a dolog 
valóban így is van. Főiskolánk okleveleit például a csehszlovák 
állam nem ismeri el s nyugodtan hivatkozhatik szakképzésünk 
inferioritására, mert hiszen a mi főiskolánk nem adhat doktori 
fokozatot. Saját véreink helyzetét nehezítjük tehát meg komoly ok
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nélkül és idcgenítjük el őket főiskolánktól, ha a bányamérnöki, 
kohómérnöki és erdőmérnöki felső szakoktatás egyetlen intéz
ményétől a külföldi rendszerrel szemben megtagadjuk az őt meg
illető dekórumokat.

Nem tudjuk feltételezni azt, hogy az illetékes tényezőket 
a főiskola valódi színvonálához fűzött meggondolások tartanák 
vissza a doktori és magántanári szabályzat szankcionálásától; 
sokkal közelebbfekvő az a gondolat, hogy merev közoktatás
politikai elvek azok, amelyek a terv megvalósulásának útját állják. 
Talán az a körülmény, hogy főiskolánk nem tartozik a vallás- 
és közoktatásügyi minisztérium fenhatósága alá. Mint lényegi érv 
azonban ez sem állhat meg. A külföldön nem egy, de több példa 
van arra, hogy a pénzügyminisztérium és a földművelésügyi 
minisztérium alá tartozó bányászati illetőleg erdészeti főiskolák 
is fel vannak ruházva a szóbanforgó jogokkal. Hazai példa pedig 
az állatorvosi főiskola, mely szintén a földmívelésügyi miniszter 
fenhatósága alatt áll.

Ismétlem, válasz eddig felterjesztésünkre nem érkezett. Nem 
beszélhetünk tehát a javaslat visszautasításáról, csak aggodal
masnak tartjuk a döntés késését. De reméljük azért, hogy az a 
jóindulat, mellyel felettes hatóságaink memorandumunkat fogadták, 
ma is változatlanul fennáll és teljes súlyával fog érvényesülhetni 
a kedvező döntés előmozdításában.

Főiskolánk új szervezeti és ügyviteli szabályzata évek óta 
kiadásra vár. Hasonlóképen régen meg vannak tervezve a főiskola 
új rendszabályai is. Mindezeknek az érvénybelépése csak azért 
késik, mert szoros összefüggésben áll a doktori és magántanári 
képesítés elintézésével. Csak, ha mindezek a kérdések rendezve 
lesznek, csak akkor mondhatjuk el azt, hogy a főiskola fejlődése 
sok hányattatás után végre a megfelelő irányba terelődött!

* **

Mélyen tisztelt főiskolai közgyűlés!

Idei beszámolómban a szokottnál talán valamivel bővebben 
foglalkoztam a részletekkel. Ezt azért tettem, hogy a Magyar 
Országos Bányászati és Kohászati Egyesület közgyűlésének itt 
résztvevő tagjai a főiskola jelen viszonyairól lehetőleg tiszta képet 
nyerjenek. Tisztelt vendégeink között igen sokan vannak, akik 
ennek a főiskolának a neveltjei s nyílván melegen érdekli őket 
a menekült almamáter sorsa.

2*
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Bár még igen sok itt a kívánnivaló, a kép ma már nem 
olyan vigasztalan mint még néhány évvel ezelőtt volt. Kaszár
nyában, a katonaságtól visszamaradt és kölcsönzött kezdetleges 
bútorokkal berendezve, minden segédeszköz nélkül kinlódtunk 
az első években. Sokszor kellett fütetlen teremben előadnunk, 
ahol a hallgatóság rögtönzött falócákon ült. A vegytani labora
tóriumban borszeszlámpa, néhány a középiskoláktól kölcsönzött 
lombik és kémlőcső volt az egész felszerelés. A földméréstani 
és bányaméréstani tanszék a várostól és az államépítészeti hiva
taltól kölcsönkapott egy-két műszerrel volt kénytelen beérni. 
És számos más példát is hozhatnék fel akkori nyomorúságunk 
illusztrálására.

Ma pedig szép környezetben, tetszetős épületekben, részben 
már felszerelve és a jövőre nem kedvezőtlen kilátásokkal foly
tathatjuk a munkánkat, kezünkben tartva az újra felvett fonalat. 
Én ebben sok biztató momentumot látok. Ez a mi talpraállásunk 
kicsiben emlékeztet az egész ország konszolidálódására. S hogy 
azzal szorosan összefügg, az nyilvánvaló.

De épenezért nem is tekinthetjük azt befejezettnek. Ezt a 
főiskolát nem Csonkamagyarország számára alapították. Ezek a 
mai keretek szükek neki. Amint szükek az ország határai is az 
egész magyar nemzet számára.

Gyűjtsük tehát az erőt, amellyel a fojtogató gyűrűt szét
pattanhatjuk. Halmozzuk az energiát a mai kereteken belül 
mindaddig, amíg annak nyomása alatt a rosszul megépített határ
falak maguktól szerteomlanak. Ennek az erőgyűjtésnek kell ma 
legfőbb célunknak lennie.

Gyűjtsük a tudás anyagát lelkes buzgalommal, mert a tudás 
fegyver. Olyan fegyver, amellyel nemcsak a háborúban, hanem 
a békében is sikerrel lehet harcolni. A  tudás csalja ki a föld 
mélyéből a rejtett kincseket, a tudás varázsolja kies ligetté az 
Alföld sívó homokját; a tudás tehet naggyá nemzeteket és adhat 
nekik erőt és hatalmat.

Hozzátok szólva tehát kedves ifjú barátaim, főiskolai pol
gárok, kérlek titeket, hogy itteni tanulmányaitokat fogjátok fel 
komolyan s ne csak a megélhetés, hanem a hazafias cél is vezessen 
titeket a diploma elnyerésére való törekvésetekben.

De mindezek fölött ne feledkezzetek meg a legfontosabbról. 
Gondoljatok arra, hogy van egy legfőbb hatalom, amely mind
nyájunk felett áll. Amint az írás mondja: „Isten uralkodik a
nemzetek fölött!“ Az az erő és hatalom, , amelyet a tudomány
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adhat a hazának, csak akkor lesz élő és ható, ha a nemzetek 
Urának áldása van rajta. Az O segítsége nélkül hiába minden 
akarat, minden küzdés és áldozat: a magunk erejéből egy lépéssel 
sem júthatunk közelebb a célunkhoz. Nélküle semmit, Vele mindent 
elérhetünk! Szivleljük meg a zsoltáríró tanítását: „Ha az Úr nem 
építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői. Ha az Úr nem 
őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző.“

„Hiába néktek korán felkelnetek, későn feküdnötök, fárad
sággal szerzett kenyeret ennetek. Holott az ő szerelmesének 
álmában ad eleget!“

Zárjátok a szívetekbe ezt a figyelmeztetést és legyen a ti 
jelszavatok: „Imádkozzál és dolgozzál!“

A tanévet Isten nevében megnyitottnak nyílvánítom !
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A főiskola hősi halottainak emléktáblája.
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A főiskola hősi halottai emléktáblájának 
ünnepélyes átvételén a főiskola részéről elhangzott

beszédek.*)

Hladonik István főiskolai hallgató, a Főiskolai Ifjúsági Kör 
elnökének beszéde.

Mélyen tisztelt ünneplő közönség!

Ősz volt. A  nap arany fényt sugárzott a vén Szitnya felől 
Tizenhárom esztendővel ezelőtt talán épen ilyentájt szeptember 
vége felé kezdtek visszaszállingózni Selmecbánya ódon falai 
közé a híres selmeci diákok. Azonban a hegyes*völgyes selmeci 
utcák, amelyek máskor ilyen időben már hangosak voltak a 
visszatérő víg burschok zajától, valami szokatlan, valami furcsa 
képet mutattak. Eltűntek az öreg veteránok, nem jöttek vissza 
a jókedvű dalos firmák és csak egy pár fiatal balek lézengett 
tanácstalanul, búsan, mint az anyjukat vesztett kis fecskefiókák, 
várva lelkesen azt a percet, hogy mikor repülhetnek ki, hogy 
mikor mehetnek ők is utána gyámolítóiknak, mikor vehetik fel 
ők is a csukaszürke ruhát, mikor ragadhatják kezükbe ők is a 
szuronyos puskát. A  közeinek vélt győzelemben, a diadalmámoros 
visszatérők között ők is ott akartak lenni. Ha meg a sors úgy 
hozza, hogy hazájukért életüket kell áldozniok, azt is szívesen 
teszik, hogy még szebb, még boldogabb legyen szeretett Magyar
országjuk.

És az idő múlott, a balekok tényleg berukkoltak. A selmeci 
lányok sírva kísérték ki a felvirágzott fiúkat. Jött az újabb 
nemzedék, az is elment és az ősi Alma máter ontotta a katonákat. 
A selmeci diákok vállvetve az egész nagy magyar nemzet fiaival, 
győzelemről győzelemre haladtak, harcoltak, de hasztalan, ádáz

*) Az emléktáblát ezzel az alkalommal megkoszorúzták : a főiskola 
Ifjúsági Köre, a tanári kar, Dr. Thurner Mihály Sopron város polgármestere, 
Zorkóczy Samu az Orsz. Magy. Bány. és Koh. Egyesület elnöke és az Országos 
Erdészeti Egyesület.
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ellenségeink száma csak szaporodott s a magyar nemzet színe- 
java s köztük a hős selmeci fiúk is pusztultak, hamvadtak a 
borzalmas nagy világégésben. A várva várt végleges nagy 
győzelem pedig késett. Azonban Selmec utcáin mind gyakrabban 
tűnt fel egy-egy új gyászruhás lány és az ódon Akadémia ormán 
mind gyakrabban és gyakrabban jelent meg a fekete zászló.

Dulce et decorum est pro patria mori. Igen, édes és dicső 
volt annak a rómainak meghalnia a hazájáért, mert tudta, hogy 
minden fájdalma, minden szenvedése csak egy eszköz, hogy 
minden csepp vére egy fok, amellyel hazája még nagyobb, még 
boldogabb lesz. Édes büszke öntudattal haltak meg a mi test
véreink, Alma máterünk hős fiai is, mert hitték, hogy minden 
szenvedésük a dohos lövészárokban, minden halálkínjuk csak 
arra való, hogy boldogabbá, tündöklőbbé tegye szeretett ezer
éves hazájukat.

A világ pedig égett tovább, borzalmasan pokolian. Az 
ördöggel cimboráló ellenségeink újabb és újabb olajat öntöttek 
az irtóztató tűzre, amely egyszer csak belekapott az ezer
esztendős szép magyar földünk testébe, szívébe is. Az az ocsmány 
csőcselék, amelyről a háború nagy költője is megirta, hogy: 
„Csak egy éjszakára küldjétek el őket, csak egy éjszakára. 
Hogy verné a mellét, hogy meaculpázna, hogy hívná az Istent: 
Istenem mi kell még, mit adjak árjáért a vérnek, csak én 
megmaradjak“ . Ez a semmi hazát, semmi szentet nem ismerő 
tömeg, amíg hőseink kint véreztek, felborította az országot, 
eladta a testünket, eladta vele a mi drága Selmecünket is 
egy-egy áruló gaz nációnak.

Oh, hogy lehet édes a nyugalma, hogy lehet dicső a pihenése 
a mi hős halottainknak, amikor látják hazájuk végpusztulását, 
amikor hallják az ő szeretett Selmecük utcáin az áruló cseh 
zsebrákok lovai patáinak a dübörgését, amikor látják, hogy az 
Alma máterűkben a hullarabló cseh holló ver tanyát. Mi pedig 
gyámoltalan utódaik kivertekké, földönfutókká lettünk, míg csak 
nem akadt egy nemes szívű város, amely befogadta a vándorokat.

És eljöttünk az ősi fészekből, ebbe az ódon városba.
Szibéria végtelen hómezőin, a wolhiniai vérrel áztatott 

földeken, a doberdói halálsziklák között járt vitéz hadnagyok, 
főhadnagyok, századosok pedig ismét diákok lettek; komoly 
dolgozó diákok. Csak akkor csillant fel a szemükben a régi 
fény, amikor a régi dicsőség emlékeit idézték. Azok, akik először 
jöttek a Főiskolára, áhítattal hallgatták a vén diákok szavait.
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Szívükben felrekesztett a vágy: Vajha mi is részesei lehettünk 
volna ennyi dicsőségnek.

Az eltűnődő, emlékező csend nem tartott sokáig. Újból 
vihar támadt. Az Alpok felől jött a szél, amely kitépte ismét a 
könyvet, a jegyzetet a diákok kezéből. Harcos katona — fel
kelő — lett öreg és fiatal! Ágfalvánál két hős bajtársunk 
szívéből kiömlő vér festette pirosra a nyárvégi mezőt. A Főiskola 
címerére pedig újabb babérágat akasztott a dicső halál. Ők 
meghaltak, de Sopron magyar maradt. Ők elvéreztek, de az 
Alma máter büszkén áll a helyén. Ők elmentek, de emlékük 
örökké él. A szivünkben égő láng lesz az örök mécsese e 
márványtáblának.

Oh hőseink dicső szelleme, kik nyugodni, míg nemzeteteket 
ily rabságban, míg drága Selmecetek árulók kezén látjátok, úgy 
sem tudtok, szálljatok mégegyszer hozzánk, ihlessetek meg 
bennünket méltatlan utódaitokat, szálljatok le a feledékenység 
tunyaságába merült magyar lelkekbe. Legyetek zivatar a magyar 
síkságon, melynek nyomán csak a bosszú nő, legyetek orkán, 
mely tövestül kitépi a magyar szívek erdejéből a gyáva meg
bocsátás fáit; legyetek tűz, amely csak még egyszer lobbantsa 
lángra a magyar feledésbe merült harci kedvét, hogy újra naggyá, 
újra szabaddá legyen szeretett Hazánk, Ne engedjetek nyugodni 
e trianoni keresztre feszített csonka országban egyetlen lelket 
sem, míg a dicső magyar múlt színhelyei: Arad, Kolozsvár, 
Kassa és a Ti drága Selmecetek nem a magyar győzelmi 
nótáktól visszhangzik. Kérünk Benneteket, Ti, kik véreteket 
ontottátok, életeteket áldoztátok fel a határok védelmében, 
legyetek az elfásult szívünkbe belenyilaló lelkiismeretfurdalás, 
hogy kigyulladjanak végre a nagy magyar határon, a győzelem 
örömtüzei. Akkor megláthatjuk majd még mi is a Ti kedves 
Selmeceteket. És ha a cseh rikácsoló trombita helyett újra megszólal 
a klopacska kedves hangja, akkor majd lerakhatjuk nemcsak a 
kegyelet koszorúját, de a béke olajágából font koszorút is a Ti 
örök nyugalomra tért hősi szellemetek emlékei előtt. Addig 
azonban nem akarunk mi sem nyugodni és ha most csak békés 
munkát végzünk is, de nem akarunk feledni és inkább bele
pusztulunk a nyomorba, a minden oldalról jövő korbácsütésekbe, 
de nem békülünk, mert el kell jönnie a nagy napnak és ebben 
mi hiszünk, mert: hiszünk egy Istenben, hiszünk egy hazában, 
hiszünk egy isteni örök igazságban, hiszünk Magyarország fel
támadásában !
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Fekete Zoltán rektor átveszi az emléktáblát.

Mélyen tisztelt ünneplő közönség !

A főiskola hősi halottainak emléktábláját átveszem. Fejezze 
ki ez a koszorú a tanári kar őszinte, mély kegyeletét, mellyel 
az ifjú hősök emlékét örökre szívébe zárja!

A táblán szokatlan dátum áll: 1914— 1921. Ebben külön
bözik a mi emléktáblánk másokétól. Számunkra a harc nem volt 
befejezve a meneküléssel, hanem tovább tartott és újabb ifjúi 
vért követelt, amikor másutt már régen elült a harci lárma.

Ma már elmosta az idő a harcok nyomát; új élet fakadt 
a vérrel öntözött rögökön. De a lelkűnkben nem állt még helyre 
a béke nyugalma. Szívünkben nincs még tavasz, nincs hajnal
hasadás. Nehéz, nyomasztó várakozás ül a lelkeken: Mikor ad 
már esőt nekünk a nemzetek Ura, mely megérleli a vetésünket 
és meghozza szenvedéseink gyümölcsét?

Ha csak itt alant nézünk körül, kevés vigasztalást, de 
annál több könnyet és fájdalmat találunk. Emeljük fel tehát az 
orcánkat oda, ahonnan minden jó adomány és minden tökéletes 
ajándék érkezik és máris halljuk a biztató szót: „Ne nyugtalan
kodjék a ti szívetek, se ne féljen!“

Bízzuk a sorsunkat a seregek Urára s fogadjuk el az Ő 
vezetését. Ha Ő akarja, kardcsapás nélkül múlnak el körülünk 
az ellenségeink, mint a rossz álom. De ha fegyvert ad kezünkbe, 
emeljük azt magasra és teljes hittel, félelem nélkül, a biztos 
győzelem tudatával menjünk oda, ahová O akarja !

Ma gyászolunk itt, ennél az emléknél. De ha visszatérünk, 
vigadni fogunk. Ügy legyen!

Péch Antal, Zsígmondy Vilmos, Kerpely Antal, Litschauer 
Lajos és Cséti Ottó Selmecbányáról elhozott mellszobrainak 

ünnepélyes átadása és átvétele.

Zorkóczy Samu kormányfőtanácsos, az Országos Magyar 
Bányászati és Kohászati Egyesület elnöke átadja a mellszobrokat:

Tisztelt ünneplő közönség!

1914. május hó 17.-én kegyeletes megemlékezés [ünnepét 
ülte Selmecbányán az Országos Magyar Bányászatig Kohászati 
Egyesület és a bányamérnöki főiskola, midőn az Egyesület tag
jainak lelkes áldozatkészségéből ércbe öntötte azon nagy férfiak
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alakjait, akiknek neve és emléke a magyar bányászat és kohá
szat történetlapjain eltörülhetetlen betűkkel van bevésve s akik 
apostolai voltak a becsületes, fáradhatatlan munkásságnak, a 
mély szaktudásnak és törhetetlen hazaszeretetnek s ezeket az 
ércszobrokat elhelyezés és megőrzés végett a főiskolának fel
ajánlotta.

A főiskolának mindenkor mély megértést tanúsító tanári 
kara volt az, amely ezeknek a szobroknak az Alma Mater haj
lékában való megőrzését vállalta, azokat legnagyobb épületének 
előcsarnokában elhelyezte, hogy azok a főiskola újabb és újabb 
nemzedékének buzdító és lelkesítő például szolgáljanak.

Azóta gyászos emlékű események zajlottak le felettünk és 
a főiskola felett is. A főiskola új otthont keresett és talált e 
városban, az emlékszobrok ottmaradtak idegenek tulajdonában. 
Eveken át ezen segíteni nem lehetett. Két évvel ezelőtt meg
tudtuk, hogy a szobrokat teljesen sértetlen állapotban a volt 
főiskolai épületből elvitték és Selmecbánya Szentháromság-terén 
létező u. n. bányatörvényszéki épületben berendezett bányászati 
múzeumban helyezték el. Megtudtuk azt is, hogy a szobrok 
visszaszerzése esetleg keresztülvihető, ha igazolni tudjuk, hogy 
azok nem állami tulajdont képeznek, hanem az egyesületi tagok 
önkényes adakozásából készültek.

Az Egyesület ezen előzetes információ alapján megindította 
a visszaszerzés iránti lépéseket s több irányú, barátságos kap
csolat kihasználásával sikerült az év március havában a prágai 
közoktatásügyi minisztériumtól a szobrok kiadatását elrendelő 
intézkedést megkapni.

Ezen rendelet alapján az Egyesület felkérésére a Rima
murányi vasmű rozsnyói bányaigazgatósága megszerezve a szük
séges kiviteli és beviteli engedélyeket, megjelent Selmecbányán, 
a szobrokat átvette s elszállította Sopronba. A főiskola tanári 
kara örömmel fogadta az emlékműveket s azokat a helyi viszo
nyokhoz képest legszebben és legméltóbban helyezte el a fő
iskola előtti parkban.

Igen tisztelt ünneplő közönség!
Midőn az én feladatom most, hogy ezeket az emlékszob

rokat az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 
nevében és megbízásából a főiskolának újból felajánlom és át
adom, idézem az első átadás alkalmával az Egyesület akkori 
elnöke, ma is élő bányásznesztorunk, Farbaky István szavait s 
azon kéréssel fordulok a főiskola nagyérdemű tanári karához,
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fogadják szívesen és méltón ezeket az emlékeket, mint azon 
szellemi kötelék zálogát, mely az Országos Magyar Bányászati 
és Kohászati Egyesületet az ugyanazon magasztos cél felé törekvő 
főiskolával örök időkre összefogja.

Legyenek ezen emlékművek új elhelyezésükben a meg
becsülés, a tisztelet tárgyai, a megdicsőültek szelleme legyen 
vezére mindnyájunknak és az ifjúságnak, hogy méltó utódjaik 
legyenek !
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Fekete Zoltán rektor átveszi a szobrokat:
Mélyen Tisztelt Közönség!
Nyolc évvel ezelőtt hagytuk el az ősi fészket, Istenhozzádot 

mondva azoknak a falaknak, amelyeken belül az almamátert

szolgáltuk. Fájdalmas volt a válás és ma is sajognak még az 
akkor kapott sebek!

Nyolc év óta várunk a viszontlátásra. És várni fogunk 
tovább is, csendes fájdalommal, de hittel teljes bizalommal.
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Ma a viszontlátás örömének egy kedves sugara ragyogja 
be lelkünket. íme utánunk jöttek az elárvult falak közül azok, 
akiknek emlékével főiskolánk és a bányászat múltja olyan szorosan 
össze van forrva. Ismét magunk közt láthatjuk ezeket a tiszteletre
méltó arcokat, amelyeket selmeci otthonunkban annyira meg
szoktunk. És ezek az arcok beszélnek hozzánk. Mindnyájan 
értjük a néma szavakat, melyek az ércajkakon keresztül lel
kűnkbe hatolnak! És mi is lelkűnkből válaszolunk nekik, néma 
Ígérettel, csendes fogadással!

A főiskolának igaz, meleg ünnepe van m a! Régi nagyjaink 
szép kísérettel jöttek hozzánk. Azok vezették őket ide vissza, 
akiknek épen úgy fájt a távollétük, mint nekünk magunknak. 
Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületnek ez 
a nemes, baráti ténye külön lapon lesz feljegyezve a főiskola 
történetében. Ami a lehetetlenséggel látszott határosnak, ők 
megkísérelték és mozgalmukat a fenkölt szándékhoz méltó siker 
koronázta. A kollégiális tisztelet meleg őszintesége még a cseh 
mentalitás ridegségét is megenyhítette s az illetékes hivatalos 
szerveket eddig nem tapasztalt előzékenységre bírta. Köszönet 
nekik is ezért a megértésért!

A Selmecbányáról áthozott mellszobrokat az Országos 
Magyar Bányászati és Kohászati Egyesülettől a főiskola taná
csának legmélyebb hálája és köszöneté kíséretében ezennel 
átveszem. Adja Isten, hogy sohase válljunk meg többé tőlük!
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Farbaky István festményének fényképe.
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Fekete Zoltán beszéde Farbaky István képének 
az 1927. évi június hó 30.-i tanácsülésen történt le

leplezése alkalmával.

Nagytekintetű Főiskolai Tanács!

A folyó tanév elején a Tanács helyesléssel fogadta azt az 
indítványomat, hogy tanári karunk nagyjainak arcképét a tanács
terem számára megfestessük. Ezek a puszta falak szomorúan 
emlékeztettek a mi gyászos menekülésünkre. Ügy éreztük, hogy 
szükségünk van azoknak biztató tekintetére, akik tudásukkal, 
vasakaratukkal és hazaszeretetükkel annakidején naggyá fejlesz
tették ezt az intézményt. Ha az ő képeik néznek majd le ránk 
ezekről a falakról, mindjárt otthonosabb lesz nekünk ez a hely 
és az ő szellemük varázsa serkentőleg fog hatni a mi munka
kedvünkre is.

A tanács elhatározásából megfestendő képek sorát árva- 
nagyfalvi Farbaky István arcképével kivántam megnyitni. Ebben 
az elhatározásomban az általános okokon kívül bizonyos egyéni 
motívumok is szerepet játszottak. Mint selmeci, már legzsengébb 
ifjúságomban fogalomként tiszteltem Farbaky István nevét. Tisz
teltem, mert láttam, bár akkor még nem értettem azt a nimbuszt, 
amely őt körülvette. Csak azt tudtam, hogy az akadémia tanári 
kara büszke rá és szülővárosom minden polgára tisztelettel 
hajlik meg előtte. Mint a nagyság megszemélyesítője élt ő az 
én képzeletemben és ezeknek az ifjúkori benyomásoknak a 
hatása még ma is fogvatart. Sőt ma még inkább, mert ma már 
mérlegelni és értékelni is tudom az ő érdemeit. Es bár az az 
ifjúkori tisztelet, amelyet annakidején iránta éreztem, elsősorban 
a szuggesztiv impressziók szüleménye volt, természetszerűleg 
még sem tartozott azok közé a múló képzetek közé, amelyek 
a korral és a reálisabb felfogás kialakulásával szerte szoktak 
foszlani, hanem az élő valóság szilárd alapján nyugodott s épen 
ezért ma is maradandó és a jövőre nézve is elpusztíthatatlan
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Azok, akik Farbaky István életét, jellemét, tudományos 
munkásságát akár közvetlenül, akár irodalmi közlésekből ismerik, 
tisztelettel és örömmel fogják szemlélni az ő képét, mint tanács
termünk egyik főékességét.

Hirdesse ez a festmény mindenkor annak a férfiúnak az 
emlékét, aki főiskolánk fejlődésének egyik legkiválóbb munkálója 
és tudományos hirnevünk megalapozásának egyik legjobb har
cosa volt!

*  *
*

Farbaky István György Imre 1837. augusztus 15.-én szü
letett Nyíregyházán. Ott végezte elemi iskolai és alsó közép
iskolai tanulmányait, míg a felső négy osztályt az eperjesi evan
gélikus kollégiumon végezte el. 1854-től 1858-ig a Selmecbányái 
bányászati és erdészeti akadémia hallgatója volt s jeles ered
ménnyel végezte a bányászati és a kohászati tanfolyamot.

Szaktanulmányainak befejezése után Csehországba került 
és Przibramban működött mint bányászgyakornok, de már egy 
év múlva az akadémiára került vissza, ahol eleinte ideiglenes, 
később végleges minőségben mint a mathematikai és mechanikai 
tanszék tanársegéde teljesített szolgálatot. 1866-ban docens lett, 
1867-ben pedig, a tanszék megüresedése után rendes tanárrá 
neveztetett ki.

1872-ben kapta a bányatanácsosi címet. Ugyanakkor a 
mathematikai és mechanikai tanszéket az újonnan szervezett 
géptani tanszékkel cserélte fel. Ebben az évben választotta őt 
meg az akadémia tanácsa „aligazgatóvá“ . 1876-ban az akadémia 
igazgatójává lett. S hogy milyen kiválóan töltötte be ezt a tiszt
séget, annak legmeggyőzőbb bizonyitéka az, hogy a tanács 
bizalma egészen szolgálata végéig kísérte őt, úgy hogy a három 
évenkint ismétlődő választásokon újra és újra ő került az aka
démia élére. Összesen hatszor választották meg igazgatónak, 
míg végre 1892-ben, több mint harminchárom évi szolgálat után 
nyugalomba vonult. Közben 1889-ben a főbányatanácsosi címet 
nyerte el, 1892-ben pedig a legmagasabb kegy a III. osztályú 
vaskoronarenddel tüntette ki. 1906-ban a miniszteri tanácsosi 
címet is megkapta.

Nyugalombavonulása azonban nem jelentette számára a 
tétlenség korszakát. Akkor még ereje teljében volt és újabb 
mezőkön, új irányban kivánta a közügyet szolgálni. Polgár
társainak egyhangúan megnyilvánuló bizalmára támaszkodva, 
mint országgyűlési képviselő, a törvényhozás munkásává szegő-

3
© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



34

dött s megbízatását több cykluson át megtartotta. Később, 
amikor a közéleti szereplés teréről visszavonult, bámulatos 
szervezete még mindig nem akart pihenni s egészen a legújabb 
időkig egy régi, jónevű pénzintézet igazgatói állását töltötte be 
nagy buzgalommal és pedantériával. Most végre a nyugalomnak 
él. Hű maradt működése legfőbb színteréhez, Selmecbányához, 
s mint a hatvanas évek nemzeti megújhodásának egyedüli nagy 
tanúja, nemes rezignációval éli ott napjait a szomorúan meg
változott környezetben!

Farbaky István tanári működése az adminisztrációs és a 
tudományos tevékenység szakadatlan láncolata volt. Mint kitűnő 
szervező, az akadémia tanulmányi szervezetének átalakítási 
munkálataiban elsőrangú szerepet vitt. Mint Péch írja, már 
1861-ben tevékeny részt vett abban a mozgalomban, mely az 
erdészet megmagyarosítását tűzte ki célul. A minisztérium meg
bízásából 1867-ben dolgozta ki Wagner Károllyal az akadémia 
újjászervezésének tervezetét, mely a régi állapottal szemben 
úgy a személyzeti, mint az oktatásügyi érdekek szempontjából 
nagy haladást jelentett; majd 1872-ben ismét őt bízta meg a 
tanács a végleges újjászervezés tervének elkészítésével. Javas
latát úgy a tanács, mint a Felség elfogadta illetőleg szentesítette. 
Ezek az újjászervezések az akadémia fejlődésének igen fontos 
határköveit jelentették.

Farbaky igazgatósága alatt az intézmény egyébként is 
nagyot haladt a fejlődés útján s ebben a haladásban nem csak 
általános viszonyoknak, de az ő egyéniségének is lényeges 
szerepe volt. Mint Vadas írja: „Már igazgatói működésének 
kezdetén arra törekedett, hogy az egyes tanszékek s az ezek
hez tartozó gyűjtemények megfelelő elhelyezést nyerjenek.“

„Epenígy a kisiblyei gazdaság fejlesztése is már kezdetben 
gondoskodásának tárgyát képezte, mert sohasem tagadta meg 
támogatását ott, ahol a haladás valamely új berendezés keresz
tülvitelét tette szükségessé. Nem sajnálta a szót, amidőn a 
szükséges költség előteremtéséről kellett gondoskodni s meg
győző érvelésével legtöbbször sikerült felső hatóságát tervei 
keresztülviteléhez megnyerni.“

Tudományos működésének eredményei még nagyobbak és 
túlnőnek a főiskola helyi keretein. Külföldi utai szélesbitették 
látókörét s nagy tájékozottsága és mély tudása tette lehetővé 
azoknak a magas szinvonalú közleményeknek a megjelenését, 
melyeket a szaklapokban, különösen a Bányászati és Kohászati
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Lapokban és az Erdészeti Lapokban helyezett el. Az előbbieknek 
több mint egy évtizeden át szerkesztője is volt. De önálló 
munkái is voltak. Schenek Istvánnal írta 1885-ben „Az elek
tromos akkumulátorokról“ szóló, s a tudományos akadémia 
Marczibányi díjával jutalmazott munkáját. Herrmann Emillel 
pedig 1894-ben „A több pengével fűrészelő gépek munkabírása“ 
című tanulmányát.

A hetvenes években, amikor Selmeczbányán még nem volt 
gázvilágítás, Schenekkel világítógázfejlesztő készüléket szerkesz
tett, mellyel a laboratóriumok gázzal való ellátását sikeresen 
oldották meg. Ezt a szerkezetet azután nemcsak Magyarországon 
használták szélesebb körökben, hanem a külföld is átvette. De 
legnagyobb találmánya, melyet szintén fáradhatatlan munkatár
sával, Schenek Istvánnal szerkesztettek, a Farbaky— Schenek- 
féle villamos akkumolátor volt, mellyel Farbaky belépett a világ
szerte ismert feltalálók sorába. Ezeket az akkumulátorokat, melyek 
Európa összes államaiban és az Amerikai Egyesült Államokban 
is szabadalmazva voltak, minden kulturállamban használták, mint 
korszakos találmányt.

A neves tudóst az 1885. évi országos kiállítás jurytagnak 
s a gépészeti csoport elnökének kérte fel. Az Orsz. Magyar 
Bányászati és Kohászati Egyesületnek több Ízben volt elnöke 
s ma is tiszteletbeli elnöke. 1900-ban, amikor a párisi világ- 
kiállítással kapcsolatban az internacionális kongresszusok egész 
sorát tartották meg Párisban, Farbakyt érte az az igen nagy 
kitüntetés, hogy a bányászati világkongresszus elnökéül őt vá
lasztották meg. Ennek a nehéz feladatának is kitünően felelt meg.

Mint országgyűlési képviselő, tevékeny tagja volt a parla
mentnek s bányászati és pénzverési kérdésekben többször nyil
vánosan is felszólalt. Emellett, mint az ország gazdasági életének 
munkás tagja több nagyobb vállalat vezetésében és irányításában 
is tevékeny részt vett.

Farbaky István neve főiskolánk történetébe maradandó arany
betűkkel van bevésve. Önmagunkat becsüljük meg, amikor tanács
termünk arcképsorozatában őt az első helyek egyikére tesszük, 
s ezzel az alkalommal tisztelettel hajtjuk meg előtte a nagyra
becsülés zászlaját.

Keressük őt fel gondolatban az ő selmeczi magányában, 
ahol mint almamáterünk múltjának visszamaradt tanúja éli babérral 
és bánattal átszövött életének csendes alkonyát. Aranyozzák be 
az ő estéjét a kollégiális szeretet meleg sugarai, melyeket innen
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küldünk hozzá. Okozzon neki jóleső megnyugvást az a tudat, 
hogy az az intézmény, mellyel múltja a legszorosabban van 
összeforrva, a tisztelet és becsülés nimbusával veszi körül az ő 
emlékét és hálás elismeréssel örökíti meg azokat a hervadhatatlan 
érdemeket, amelyeket az almamáter felvirágoztatása körül szerzett. 
És vigasztalja őt az az üzenet, hogy ez az intézmény, amelyet 
a sors viharja olyan messzire sodort el a másfélszázados ősi 
otthonától, ma már kezd újraépülni a romokból és bizunk a Gond
viselés segítségében, hogy a kitartás és akarat erejével ismét 
eléri azt a színvonalat, amely dicső múltjánál és jövő hivatásánál 
fogva megilleti. A kitartásban és akaratban pedig van élő példa
képünk, akinek lelkes és önzetlen munkássága mindannyiszor 
eszünkbe kell hogy jusson, ahányszor Farbaky István képére 
tekintünk!
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A m. kír. bányamérnöki és erdőmérnöki főiskola 
tisztikara az 1927/28. tanévben.

Rektor: Fekete Zoltán.
Prorektor: Tettamanti Jenő.
Dékánok : Dr. Vendl Miklós, a bányamérnöki osztályon, 

Solt Béla, a kohómérnöki osztályon,
Kelle Arthur, az erdőmérnöki osztályon.
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Kivonat a m. kir. bányamérnökí és erdőmérnöki 
főiskola szervezeti és ügyviteli szabályzatából. )

(Jóváhagyatott 0  Felségének 1904. évi augusztus hó 3.-án kelt legfelsőbb
elhatározásával.)

A főiskola felett a felügyeletet a m. kir. Pénzügyminiszter 
gyakorolja együttesen a m. kir. Földmívelésügyi miniszterrel.
(4. §.)

A főiskola feladata rendszeres tanítás útján bányamérnökök, 
kohómérnökök és erdőmérnökök gyakorlati irányú kiképzése tudo
mányos alapon. (1. §.)

A főiskola négy osztályra tagozódik. Ezek a következők :
a) a bányászati ágazatnál:

1. a bányamérnöki osztály,
2. a fémkohómérnöki osztály,
3. a vaskohómérnöki osztály ;

b) az erdészeti ágazatnál :
4. az erdőmérnöki osztály. (2. §.)

A főiskolát igazgatja: a főiskola tanácsa és a rektor. (6. §.)
A  főiskola rektorát két évre és a dékánokat egy tanév 

tartamára 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 quaestori hivatal ügyeit a quaestor és ellenőr 
intézi.

A tanulmányi idő minden szakosztályon nyolc félév.
Az egyes fakultásokon ajánlott zárt tanulmányrend van.
A tárgyakból a félévek végén a vizsgák (colloquiumok) 

kötelezők.
A negyedik szemeszter végén I. szigorlat teendő, mely
*) Az új szervezeti és ügyviteli szabályzat, a magántanári képesítés és 

a doktori cím megszerzésének szabályzata az illetékes minisztériumokban tár
gyalás alatt áll.
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írásbeli és szóbeli részből áll; a nyolcadik szemeszter után a II. 
szigorlat teendő le, mely egy négyhetes laboratóriumi vagy ter
vező munkából és ezenfelül írásbeli és szóbeli részből áll.

A főiskolai rendes hallgatók, akik az egyes mérnöki szakokat 
a megállapított tanulmányterv szerint elvégzik és a két szigor
latot leteszik, mérnöki Oklevelet nyerhetnek.

Rendes hallgató gimnáziumi vagy reáliskolai érettségi bizo
nyítvány alapján minden feddhetetlen erkölcsű és előéletű egyén 
lehet.

A főiskola személyzete az 1926/27. tanévben.

I. TANSZEMÉLYZET.

1. Rendes tanárok.

Boleman Géza, oki. gépészmérnök, rendes tanár, a fizika
elektrotechnikai tanszék vezetője, a főiskola 1922/23. tanévben 
volt rektora, a Magyar Mérnök és Építész Egylet Soproni Osz
tályának elnöke. A kultuszkormány képviselője, a budapesti fasori 
ág. evang. gimnázium érettségi vizsgáin, a Magyar Mérnök és 
Építészegylet aranyérmével kitüntetve az 1920. évben az „Elektro
technika“ tankönyv II. kiadásáért, a Mefhosz tiszteletbeli tagja ; 
rk. tanár 1904. IX. 14., rendes tanár 1906. V. 4. óta és az V. 
fizetési osztályba 1918. XII. 31-én neveztetett ki. Előadja a fizikát, 
az elektrotechnikát és vezeti a főiskola elektromos üzemét.

Dr. Kövessi Ferenc, oki. mező-, szőlő- és borgazdász, rendes 
tanár, a növényélet- és kórtani tanszék vezetője, a főiskolai ifjúsági 
becsületszék tanárelnöke, a KANSz soproni törvényhatósági 
választmányának elnöke és a KANSz országos nagyválasztmánya 
1927—29. évekre terjedő három éves ciklusának alelnöke. A soproni 
református egyház presbitere. A  Magyar Orvosok és Természet
vizsgálók vándorgyűlése nagyválasztmányának tagja ; rk. tanár 
1904. X. 20., rendes tanár 1906. V. 23. óta és az V. fizetési 
osztályba 1922. VIII. 5.-én neveztetett ki. Előadja a fák anató
miáját és fiziológiáját, a növénykórtant és a mezőgazdaságtant.

Cotel Ernő, oki. vaskohómérnök, rendes tanár, a vaskohá
szati tanszék vezetője, a kohómérnöki osztálynak 1924/25. tan
évben volt dékánja, a kir. József-műegyetem az acélgyártás és 
a hengerlés magántanára, a Magyar Mérnök és Építész-Egylet
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1921. évi Hollán-díjának nyertese, a Hernádvölgyi Magyar Vas
ipari R.-T. volt korompai vas- és acélgyárának igazgatója, az 
Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület alelnöke, 
a budapesti Mérnöki Kamara választmányának tagja; rendes 
tanár az V. fizetési osztályban 1923. III. 30. óta. Előadja a vas
kohászattan I. és II. részét, a vas- és acélöntészetet, a hengerlés
kovácsolást és a vasgyári telepek tervezését.

Kövesi Antal, oki. gépészmérnök, 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: Népfelkelő ezredes, mérnöki cím és jelleg, pénzügy- 
miniszteri elismerés, polgári emlékérem tulajdonosa.

Képesített fővasúti mozdonyvezető, a Felsőoktatásügyi Egye
sület választmányi tagja, a Bányászati és Kohászati Lapok szer
kesztő-bizottságának tagja, a Magyar Mérnök- és Építész Egylet 
nagyválasztmányának tagja és a Selmecbányái Mensa Academica 
Egyesület dísztagja és alapítója, a sopronvárosi és sopronmegyei 
Automobil-Club választmányi tagja, a M. Kir. Bányamérnöki és 
Erdőmérnöki Főiskola Ifjúsági Körének dísztagja ; rk. tanár 1906. 
V. 17., rendes tanár 1907. V. 1. és az V. fizetési osztályba 1923. 
VII. 9.-én neveztetett ki. Előadja a mechanika I., II., III. részét, 
a vasszerkezetek című tantárgyat, valamint a bánya- és kohó
mérnökhallgatók részére a grafosztatikát.

Krippel Móric, oki. erdőmérnök, rendes tanár, az erdő- 
használattani tanszék vezetője, a főiskola 1914/15. és 1915/16. 
tanévekben volt rektora és az 1916/17., 1917/18. és az 1923/24. 
tanévekben volt prorektora, az erdőmérnöki osztály többízben 
volt dékánja. Kitüntetései: Közreműködői érem a budapesti 
1896. évi ezredéves kiállításon „hasznos javításért“ ; broncérem 
a párisi 1900. évi nemzetközi kiállításon a szögfelhordó készü
lékért; aranyérem a pozsonyi 1902. évi mezőgazdasági kiállításon 
„új erdészeti műszerekért“ ; aranyérem a pécsi 1907. évi ki
állításon „saját találmányú felrakó és tájoló műszerért“ és 
közreműködői oklevél a bécsi 1910. évi nemzetközi vadászati 
kiállításon; 1926. évi január hó 24-én megválasztatott az Idő 
világnyelv magyarországi szövetsége elnökének; rendes tanár 
1908. IX. 15. óta és az V. fizetési osztályba 1923. VII. 9-én 
neveztetett ki. Előadja az erdőhasználattant, a faipari techno
lógiát és a fakereskedelmi ismeretek című tantárgyat.

Dr. Walek Károly, oki. bányamérnök, rendes tanár, a 
bányamérnöki osztály ezidei és többízben volt dékánja, a meny-
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nyiségtani tanszék vezetője, a diákjóléti intézmények bizott
ságának elnöke ; az Országos Magyar Bányászati és Kohászati 
Egyesület soproni osztályának alelnöke ; rk. tanár 1910. I. 15., 
rendes tanár 1911. X. 31. óta és az V. fizetési osztályba 1923. 
VII. 9-én neveztetett ki. Előadja a mennyiségtan I. és II. részét.

Tettamanti Jenő, oki. gépészmérnök, rendes tanár, a bánya- 
géptani tanszék vezetője, ezidei prorektor, a Mérnök- és Építész- 
Egylet soproni osztályának alelnöke ; rendes tanár 1913. V. 16. 
óta és az V. fizetési osztályba 1923. VII. 9-én neveztetett ki. 
Előadja a géptan I. és II. részét, a mechanikai technológiát, a 
géplaboratóriumi munkálatok, valamint a bányatelepek energia 
ellátása és energia gazdálkodása című tantárgyakat.

Fekete Zoltán, oki. erdőmérnök, rendes tanár, az erdő- 
rendezéstani tanszék vezetője, ezidei rektor, az erdőmérnöki 
osztály többízben volt dékánja, az Országos Erdészeti Egye
sület és a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet soproni osztályá
nak választmányi tagja; rk. tanár 1911. VIII. 23., rendes tanár 
1913. V. 10. óta és az V. fizetési osztályba 1923. VII. 9-én 
neveztetett ki. Előadja az erdőrendezéstan I. és II. részét, az 
erdőértékszámítástant és erdőbecsléstant.

Dr. Vitális István, oki. középiskolai tanár, 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 osztálynak az 1924/1925. tan
évben volt dékánja, a Magyar Tudományos Akadémia levelező 
tagja, a Felsőoktatásügyi Egyesület igazgatósági tagja, a Magyar 
Földtani Társulat választmányi tagja, a Kir. Magyar Természet- 
tudományi 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. Előadja a telepismerettan I. és II 
részét, az őslénytant, a történeti földtant és a vasércelőfordu
lások című tantárgyat és vezeti a földtan és telepismerettani 
kirándulásokat.

Tomasovszky Lajos, oki. fémkohómérnök, rendes tanár, az 
általános vegytani tanszék vezetője, a kohómérnöki 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. Előadja a 
chémia I. és II. részét, a chémiai technológiát, valamint a 
szenek chémiája című tantárgyat.

Dr. Mihalovits János, az állam-jog tudományok tudora,
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rendes tanár, a jogi tanszék vezetője, a főiskolának 1923/24. 
tanévben volt rektora, az 1924/25. és 1925/26. tanévekben volt 
prorektora, felsőházi tag; rk. tanár 1912. X. 2., rendes tanár 
1915. X. 1. óta és az V. fizetési osztályba 1923. VII. 9-én 
neveztetett ki. Előadja a magán-, kereskedelmi és váltójogot, 
a bányajogot, a munkáskérdést, a bányászat történetét, valamint 
a bánya- és kohómérnökhallgatók részére a közigazgatási jogot.

Széki János, oki fémkohómérnök, rendes tanár, a fém- 
kohászati tanszék vezetője, a kohómérnöki osztály ezidei és 
többízben volt dékánja, a Főiskolai Segélyző-Egylet elnöke és 
az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület soproni 
osztályának választmányi tagja; rk. tanár 1914. I. 1., rendes 
tanár 1918. V. 7. óta és az V. fizetési osztályba 1923. VII. 9.-én 
neveztetett ki. Előadja a fémkohászattan I., II., III. és IV. részét, 
a fémkohászati elemzések tűzi úton, valamint a fémkohászati 
kisérletek című tantárgyakat.

Roth Gyula, oki. erdőmérnök, rendes tanár, az erdő- 
műveléstani tanszék vezetője, az erdőmérnöki osztály többizben 
volt dékánja, a M. Kir. Erdészeti Kísérleti Állomás vezetője, az 
Országos Erdészeti Egyesületnek, a Tisza jobbparti vármegyék 
Erdészeti Egyesületének és a soproni Kaszinó-Egyletnek választ
mányi tagja, Sopron szab. kir. város törvényhatósági bizottságának 
tagja, a „Hubertus“ Sopron városi és Sopron vármegyei Vadászati 
Védegylet ügyvezető elnöke, a soproni Közalkalmazottak Fogyasz
tási Szövetkezetének alelnöke; rk. tanár 1922. III. 1., rendes 
tanár 1922. XII. 23, óta és az V. fizetési osztályba 1923. VII. 
9-én neveztetett ki. Előadja az erdőműveléstan I. és II. részét, 
a vadászat- és halászattant és vezeti a lövészeti gyakorlatokat.

Solt Béla, oki. fémkohómérnök, rendes tanár, az épitéstani 
tanszék vezetője, az ifjúsági Szt.-Imre Kör tanárelnöke ; rendes 
tanár 1923. XII. 14. óta s ugyanakkor neveztetett ki az V. fizetési 
osztályba. Előadja az építéstan I. és II. részét, valamint a köz- 
építéstan I. és II. részét.

Balázs István, oki. vaskohómérnök, rendes tanár, a tüzeléstan 
és anyagvizsgálattani tanszék vezetője; rendes tanár 1923. XII. 
14. óta s ugyanakkor neveztetett ki az V. fizetési osztályba. 
Előadja a tüzeléstant, a vasipari anyagvizsgálattant, a vaském- 
lészettant, a vas alkalmazott metallográfiáját, a vaskohászati 
enciklopédiát és tüzeléstani enciklopédiát.

Kelle Arthur, oki erdőmérnök, rendes tanár, az erdővédelem- 
tani tanszék vezetője, az erdőmérnöki osztály ezidei dékánja ;
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rendes tanár 1923, XIL 15. óta s ugyanakkor neveztetett ki az 
V. fizetési osztályba. Előadja az erdővédelemtant és erdészeti 
állattant.

Finkey József, oki. bányamérnök, rendes tanár, az érc- és 
szénelőkészítéstani tanszék vezetője; rk. tanár 1923. XII. 15., 
rendes tanár 1926. V. 29. óta. Előadja az ércelőkészítéstan L 
és II. részét, az ércelőkészítéstani enciklopédiát, a szénelőkészités 
és brikettezés, valamint a bányatelepek tervezése című tan
tárgyakat.

Vági István, oki. erdőmérnök, rendes tanár, az erdészeti 
vegytani tanszék vezetője, a főiskolai Athletikai és Football 
Club tanárelnöke; rk. tanár 1923. XII. 15., rendes tanár 1926. 
V. 29. óta. Előadja az általános és szervetlen chémiát, a szerves 
chémiát és a termőhelyismerettan I. és II. részét.

Dr. Fehér Dániel, oki. erdőmérnök, rendes tanár, a növény
tani intézet, a főiskolai botanikus kert és a főiskolai könyvtár 
vezetője, a Suomen Metsátieteellinen Seura (Finn erdészettudo
mányi egyesület) levelező tagja, az American Society of Plant 
Physiologists, a Deutsche Botanische Gesellschaft, a Deutsche 
Dendrologische Gesellschaft, az Internationale Vereinigung für 
Bodenkunde r. tagja; rk. tanár 1923. XII. 15., rendes tanár 
1926. V. 29. óta. Előadja az általános növénytant, a részletes 
növénytan és származástant.

Dr. Vendl Miklós, oki. középiskolai tanár, rendes tanár, az 
ásvány-földtani tanszék vezetője, egyetemi magántanár. Kitün
tetései : újólagos legfelsőbb dicsérő elismerés a kardokkal, leg
felsőbb dicsérő elismerés a kardokkal, I. oszt. ezüst vitézségi 
érem, II. oszt. ezüst vitézségi érem, bronz vitézségi érem, 
Károly csapatkereszt és sebesülési érem. A  Magyarhoni Föld
tani Társulat választmányi, a Deutsche Mineralogische Gesell
schaft és az angol Mineralogical Society r. tagja; rk. tanár 1923. 
XII. 15., rendes tanár 1926. V. 29. óta. Előadja az ásvány- és 
kőzettant, az általános ásványtant, az általános földtant, a föld
tant, a rendszeres ásványtant és a kőzettani praktikumot.

Modrovich Ferenc, oki. erdőmérnök, rendes tanár, az üt
és vasútépítéstani tanszék vezetője; rk. tanár 1923. XII. 15., 
rendes tanár 1927. IV. 14. óta. Előadja az erdőmérnökhallgatók 
részére a grafosztatikát, víz- és hídépítéstant, valamint az erdé
szeti szállítóberendezések című tantárgy I. és II. részét.

Lesenyi Ferenc, oki. erdőmérnök, rendes tanár, az erdő- 
gazdasági politikai tanszék vezetője; rk. tanár 1923. XII. 15.,
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rendes tanár 1927. IV. 14. óta. Előadja az erdőmérnökhallgatók 
részére a nemzetgazdaságtant, az erdészeti adminisztrációt és 
az erdészeti politikát.

Pattantyús Á. Imre, oki. vaskohómérnök, rendes tanár, a 
kohógéptani tanszék, valamint a főiskolai asztalos műhely veze
tője, a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet soproni osztályának 
titkára; rk. tanár 1924. X. 9., rendes tanár 1927. IX. 6. óta. 
Előadja a kohógéptan L és II. részét, valamint a kalorikus és 
hydrogépek című tantárgyat.

2. Rendkívüli tanárok.
Dr. Proszt János, vegyésztudor, rendkívüli tanár, az elemző 

vegytani tanszék vezetője ; rk. tanár 1924. X. 9. óta. Előadja 
az analytikai chémiát, fizikai chémiát, qualitativ analytikai 
chémiát, quantitativ analytikai chémiát és elektrochémiát, vezeti 
a chémiai laboratóriumi gyakorlat I., II. és III. részét, továbbá 
a gáz- és szénelemzés, valamint a fémkohászati elemzések 
nedves úton című gyakorlatokat.

Baracskai Szoboszlay Kornél, oki. bányamérnök, rend
kívüli tanár, a bányaműveléstani tanszék vezetője. Kitüntetései: 
bronz katonai érdeméremnek a kardokkal, I. oszt. ezüst-, II. oszt. 
ezüst-, bronz vitézségi érmek és Károly csapatkereszt tulaj
donosa. A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet soproni osztályá
nak választmányi tagja; rk. tanár 1926. IX. 5. óta. Előadja a 
bányaműveléstan I., II., III. és IV. részét és vezeti a bánya
műveléstani kirándulásokat.

Dr. Hornoch Antal, oki. bányamérnök és oki. bányamérő
mérnök, rendkívüli tanár, a bányaméréstani tanszék vezetője ; 
rk. tanár 1926. IX. 5. óta. Előadja a geodézia I. és II. részét, 
a geodéziát, a bányaméréstant és vezeti a bányatérképszerkesz- 
tési gyakorlatokat.

Sébor János, oki. erdőmérnök, rendkívüli tanár, az érd. 
földméréstani tanszék ideiglenes vezetője ; rk. tanári cím és jel
leggel felruházva 1926. IX. 24. óta. Előadja a földméréstan I. és
II. részét, valamint a vadpatakszabályozást.

Stasney Albert, oki. fémkohómérnök, rendkívüli tanár, az 
ábrázoló-geometriai tanszék ideiglenes vezetője ; rk. tanári cím 
és jelleggel felruházva 1926. IX. 24. óta. Előadja az ábrázoló 
geometria I. és II. részét, a technikai rajz I. és. II. részét, a 
géprajz, valamint a gépelemek című tantárgyakat.
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3. Előadók.

Dr. Schleicher Aladár, oki. fémkohómérnök, nyug. főbánya
tanácsos, műegyetemi magántanár, a fémtecbnológiai tanszék 
tantárgyainak előadója. (A főiskolán 1923. XI. 30. óta.) Elő
adja a fémtechnológia I. és II. részét, a metallografia L és II. 
részét és a fémkohászati enciklopédiát.

Kápolnai Pauer Viktor, főbányatanácsos, a bánya- és kohó- 
gazdaságtani tanszék ideiglenes vezetője. Kitüntetése: a m. kir. 
főbányatanácsosi cím- és jelleggel felruházva. (A főiskolán 1923. 
VI. 25. óta.) Előadja a bánya- és kohómérnökhallgatók részére 
a nemzetgazdaságtant, bányagazdaságtant és kohógazdaságtant.

Dr. Ajtai Sándor, oki. erdőmérnök, soproni m. kir. erdő
felügyelő, előadó. (A főiskolán 1924. XI. 12. óta.) Előadja az 
erdőmérnökhallgatók részére az erdészeti jogot és közigazga
tási jogot.

Török Béla, oki. erdőmérnök, adjunktus, előadó. (A fő
iskolán 1923. I. 15. óta.) Előadja az erdőmérnökhallgatók részére 
a mechanika I. és II. részét, valamint a fűrésztelepek tervezése 
című tantárgyat.

Dr. Kund Vilmos, városi tiszti orvos, az ipari egészségtan 
című tantárgy előadója. (A főiskolán 1920. III. 29. óta.)

Frank Lajos, főiskolai quaestor, az üzemi számviteltan 
című tantárgy előadója. (A főiskolán mint előadó 1919. XII. 
20. óta.)

Spanner Géza, lyceumi tanár, az angol nyelv előadója.
Emmer József, főreáliskolai tanár, a német nyelv előadója.

4. Adjunktusok és tanársegédek.

Ürmösi László, oki. fémkohómérnök, adjunktus. (A főiskolán 
1913. XII. 1. óta.)

Krutkovszky Károly, oki. fémkohómérnök, adjunktus. (A 
főiskolán 1915. IV. 19. óta.)

Pocsubay János, oki. bányamérnök, adjunktus. (A főiskolán 
1915. XII. 15. óta.)

Esztó Péter, oki. bányamérnök, adjunktus. (A főiskolán
1925. IX. 1. óta.)

Dr. Papp Simon, m. kir. bányatanácsos, főg ologus, ad
junktus. (A főiskolán 1926. X. 25. óta.)

vitéz Bokor Rezső, oki. erdőmérnök, adjunktus. (A főiskolán
1923. IX. 26. óta.)
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Mika József, oki. vaskohómérnök, adjunktus. (A főiskolán
1923. XL 28. óta.)

Bálint Andor, oki. erdőmérnök, tanársegéd. (A főiskolán 
1923. I. 8. óta.) Évközben Tapolcára áthelyezve.

Dr. Boda Antal, oki. bányamérnök, m. kir. mérnök, az 
ezidőszerint szünetelő pécsi m. kir. szénbányásziskola vezetője, 
beosztva ideiglenesen a bányaműveléstani tanszékhez.

Nahoczky Alfonz, oki. vaskohómérnök, tanársegéd. (A fő
iskolán 1924. XI. 20. óta.)

Zsámbor Zsolt Pál, oki. erdőmérnök, tanársegéd. (A fő
iskolán 1924. II. 15. óta.) Évközben az erdőgazdasági szak
iskolához Esztergomba áthelyezve.

Kiss Ignác, oki. vaskohómérnök, tanársegéd. (A főiskolán
1923. IX. 17. óta.)

Fáik Richárd, oki. gépészmérnök, tanársegéd. (A főiskolán
1924. V. 1. óta.)

Schumacher Károly, oki. erdőmérnök, tanársegéd. (A fő
iskolán 1924. V. 8. óta.)

Haracsi Lajos, oki. erdőmérnök, tanársegéd. (A főiskolán
1924. XI. 4. óta.) Évközben Miskolcra áthelyezve.

Zoltán János, oki. erdőmérnök, m. kir. segéderdőmérnök, 
tanársegéd. (A főiskolán 1925. XI. 4. óta.) Évközben Kapos
várra áthelyezve.

Weigl Ernő, oki. vaskohómérnök, tanársegéd. (A főiskolán
1925. XI. 18. óta.)

űr. Szádeczky Kardoss Elemér, tanársegéd. Kitüntetése: 
A volt Eötvös kollégisták szövetsége adományából származó
1925. évi Eötvös-díjat „Az erdélyi eocén petrogenezise“ című 
tanulmányával megnyerte. (A főiskolán 1926. I. 30. óta.)

Kutasy Viktor, oki. erdőmérnök, tanársegéd. (A főiskolán
1926. VII. 12. óta.)

Diószeghy Dániel, oki. vaskohómérnök, tanársegéd. (A fő
iskolán 1925. X. 15. óta.)

vitéz Vasváry Hugó, oki. erdőmérnök, menzavezető, az 
erdészeti földméréstani tanszék tanársegédi teendőinek ellátásá
val megbízva. (A főiskolán 1924. IX. 1. óta.)

Kovács Ernő, oki. erdőmérnök, tanársegéd. (A főiskolán
1927. IV. 12. óta.)

Mayer Zoltán, oki. erdőmérnök, tanársegéd. (A főiskolán
1927. IV. 2. óta.)

Milasovszky Béla, oki. bányamérnök, tanársegéd. (A fő
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iskolán 1927. VI. 24. óta.)
Rikly István, oki. erdőmérnök, tanársegéd. (A főiskolán 

1927. VII. 25. óta.)
Plauder Nándor, oki. erdőmérnök, tanársegéd. (A főiskolán 

1927. VII. 30. óta.)
5. Szakdíjnokok.

Tóth József, oki. erdőmérnök. (A főiskolán 1926. X. 1. óta.) 
Steinhőfer József, vaskohómérnökjelölt. (A főiskolán 1926. 

XII. 1. óta.)
Gyulay Zoltán, végzett bányamérnökhallgató. (A főiskolán 

1925. X. 16.— 1927. VI. 30-ig.)

II. HIVATALI SZEMÉLYZET.

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

2. Főiskolai quaestura.
Frank Lajos, quaestor. (A főiskolán 1919. VII. 25. óta.) 
Kresadlo József, m. kir. segédmérnök, ellenőr. (A főiskolán 

1923. IX. 27. óta.)
Winásch Emma, kezelőnő. (A főiskolán 1915. V. 1. óta.)

3. Főiskolai könyvtár.
Vezető: Dr. Fehér Dániel, rendes tanár.
Vető János, irodatiszt. (A főiskolán 1903. I. 24. óta.) 
Burkert Ferenc, díjnok. (A főiskolán 1924. II. 1. óta.) 
Major József, I. oszt. altiszt. (A főiskolán 1924. III. 3. óta.)

4. Főiskolai botanikus kert.
Vezetője : Dr. Fehér Dániel, rendes tanár.
Kiss Vilmos Lajos, kertészeti főintéző. (A főiskolán 1924. 

VI. 26. óta.)
Gállá Géza, főművezető-kertész. (A főiskolán 1909. XI. 9. óta.)

5. Tanulmányi erdőgondnokság.
(Sopron városi m. kir. állami erdőhivatal.)

Muck András, oki. erdőmérnök, m. kir. erdőtanácsos, a 
soproni m. kir. erdészeti kísérleti állomás létszámához tartozik.
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(A főiskolán 1919. XI. 30. óta.)
Hain Ede, m. kir. főerdőőr, a soproni m. kir. erdészeti 

kísérleti állomás altiszti létszámához tartozik. (A főiskolán 1923.
III. 24. óta.)

6. Főiskolai menza.

Benkovits Károly, oki. erdőmérnök, m. kir. erdőmérnök, 
vitéz Bokor Rezső adjunktus szabadságának tartama alatt a 
növénytani tanszék tanársegédi teendőinek ideiglenes ellátásával 
megbizva. (A főiskolán 1925. III. 31. óta.)

Mike Pált m. kir. főerdőőr. (A főiskolán 1923. IV. 15. óta.) 
A tanév végével a sopronvidéki m. kir. erdőhivatalhoz áthelyezve.

Bodnár András, m. kir. főerdőőr. (A főiskolán 1924. XI. 24. 
óta.) A tanév végével a soproni m. kir. erdőkísérleti állomáshoz 
áthelyezve.

III. FŐISKOLAI EGYÉB SZEMÉLYZET.

1. Műszaki altisztek.

Czobor Miklós, főművezető-laboráns. (A főiskolán 1907. III. 
1. óta.)

Laszke Károly, főművezető-gépész. (A főiskolán 1912. IX. 
1. óta.)

Borsi Adolf, főművezető-laboráns. (A főiskolán 1910. I. 
12. óta.)

Dankó István, laboráns. (A főiskolán 1923. XI. 1. óta.) 
Horváth István, gépész. (A főiskolán 1924. V. 14. óta.) 
Kató Balázs, laboráns. (A főiskolán 1924. VII. 4. óta.) 
Döme Károly, laboráns. (A főiskolán 1922. XII. 1. óta.)

2. Szakaltisztek.

Tárnái Ferenc, laboráns. (A főiskolán 1924. VII. 1. óta.) 
Vecsey Lajos, házfelvigyázó. (A főiskolán 1924. X. 1, óta.) 
Benyovits József, asztalos. (A főiskolán 1908. V. 5. óta.)

3. I. osztályú altisztek.

Bélán Vince. (A főiskolán 1907. VI. 25. óta.)
Zajacz Antal. (A főiskolán 1922. VIII. 1. óta.)
Wallner Gusztáv. (A főiskolán 1922. VIII. 1. óta.)
Kovács János, kapus. (A főiskolán 1924. V. 30. óta.) 
Kapovits Mihály, műszerész. (A főiskolán 1927. VIII. 26. óta.)

4
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4. II. osztályú altisztek.
Simon József. (A főiskolán 1923. V. 19. óta.)
Simon Antal. (A főiskolán 1923. V. 19. óta.) 
Domnanovits Sándor. (A főiskolán 1923. V. 29. óta.) 
Mészáros Lajos. (A főiskolán 1924. V. 14. óta.) 
Szakács Antal. (A főiskolán 1924. V. 14. óta.)
Bodai József. (A főiskolán 1924. V. 14. óta.)
Csöngei József. (A főiskolán 1924. V. 14. óta.)
Szabó Ferenc. (A főiskolán 1924. V. 14. óta.)
Gruber Sándor. (A főiskolán 1924. V. 14. óta.) 
Weinacht József. (A főiskolán 1924. V. 14. óta.) 
Pintér Rezső. (A főiskolán 1924. V. 14. óta.)
Oláh Ferenc. (A főiskolán 1924. V. 14. óta.)
Galovits József. (A főiskolán 1924. V. 14. óta.) 
Lánckor József. (A főiskolán 1924. V. 14. óta.) 
Horváth Károly. (A főiskolán 1924. V. 14. óta.)
Grán Viktor. (A főiskolán 1924. V. 14. óta.)
Varga József. (A főiskolán 1924. V. 15. óta.)
Németh István. (A főiskolán 1924. VI. 24. óta.)

5. Kisegítő szolgák.
Hammeri Teréz. (A főiskolán 1920. IV. 22. óta.) 
Kocsi Márton. (A főiskolán 1924. IV. 1. óta.)

A főiskolán rendszeresített tanszékek és azok tiszti 
személyzete az 1926 27. tanévben.

1. Bányamérnöki osztály.

1. Bányamüveléstani tanszék. Vezetője : Baracskai Szoboszlay 
Kornél, rendkívüli tanár. Adjunktus : Esztó Péter, oki. bánya
mérnök. A tanszékhez ideiglenesen beosztva: Dr. Boda Antal, 
oki. bányamérnök, m. kir, mérnök, az ezidőszerint szünetelő 
pécsi m. kir. szénbányásziskola vezetője.

2. Érc- és szénelőkészítéstani tanszék. Vezetője: Finkey 
József, rendes tanár.

3. Bányaméréstani tanszék. Vezetője: Dr. Hornoch Antal, 
rendkívüli tanár. Adjunktus : Pocsubay János, oki. bányamérnök.

4. Bányagéptani tanszék. Vezetője : Tettamanti Jenő, rendes 
tanár. Tanársegéd: Fáik Richárd, oki. gépészmérnök.
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5. Földtan- telepismerettani tanszék. Vezetője : Dr. Vitális 
István, rendes tanár. Adjunktus: Dr. Papp Simon m. kir. bánya- 
tanácsos, főgeologus.

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.

2. Kohómérnöki (vas- és fémkohómérnöki) osztály.
8. Vaskohászati tanszék. Vezetője : Cotel Ernő, rendes 

tanár. Tanársegéd : Kiss Ignác, oki. vaskohómérnök.
9. Tüzeléstan- és anyagvizsgálatiam tanszék. Vezetője: 

Balázs István, rendes tanár. Tanársegéd: Nahoczky Alfonz, 
oki. vaskohómérnök.

10. Kohógéptani tanszék. Vezetője: Pattantyús A. Imre, 
rendes tanár. Szakdíjnok: Steinhőfer József, vaskohómérnök- 
jelölt.

11. Fémkohászati tanszék. Vezetője: Széki János, rendes 
tanár. Adjunktus : Krutkovszky Károly, oki. fémkohómérnök.

12. Fémtechnológiai tanszék. Ideiglenes vezetője: Dr.
Schleicher Aladár, ny. m. kir. főbányatanácsos, műegyetemi 
magántanár.

13. Általános vegytani tanszék. Vezetője : Tomasovszky 
Lajos, rendes tanár. Adjunktus: Ürmösi László, oki. fémkohó
mérnök.

14. Elemző vegytani tanszék. Vezetője: Dr. Proszt János, 
rendkívüli tanár. Adjunktus : Mika József, oki. vaskohómérnök.

3. Erdőmérnöki osztály.
15. Erdőműveléstani tanszék. Vezetője : Roth Gyula, rendes 

tanár. Tanársegéd : Bálint Andor, m. kir. erdőmérnök 1927. III. 
2.-ig; 1927. IV. 2. óta Mayer Zoltán, oki. erdőmérnök.

16. Erdőhasználattani tanszék. Vezetője: Krippel Móric, 
rendes tanár. Tanársegéd : Zoltán János, m. kir. segéderdőmérnök 
1927. VI. 30.-ig; 1927. VII. 30. óta Plauder Nándor oki. erdő
mérnök.

17. Erdőrendezéstani tanszék. Vezetője: Fekete Zoltán,
rendes tanár. Tanársegéd : Zsámbor Zsolt Pál, oki. erdőmérnök 
1927. IV. 25.-ig; 1927. IV. 12. óta Kovács Ernő oki. erdőmérnök.

18. Erdővédelemtani tanszék. Vezetője: Kelle Arthúr, rendes 
tanár. Szakdíjnok : Tóth József, oki. erdőmérnök.

4*
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19. Erdészeti földméréstani tanszék. Ideiglenes vezetője:
Sébor János, rendkívüli tanár. A tanszék tanársegédi teendőinek 
ellátásával megbízva : vitéz Vasváry Hugó, oki. erdőmérnök,
menzavezető.

20. Mechanikai és faipari technológiai tanszék. Beosztott 
adjunktus : Török Béla, oki. erdőmérnök.

21. Üt- és vasútépítéstani tanszék. Vezetője: Modrovich
Ferenc, rendes tanár. Tanársegéd: Haracsi Lajos, oki. erdő
mérnök 1927. VI. 30.-ig; 1927. VII. 25. óta Rikly István, oki. 
erdőmérnök.

22. Erdészeti vegytani tanszék. Vezetője: Vági István, rendes 
tanár. Tanársegéd: Schumacher Károly, oki. erdőmérnök.

23. Növénytani tanszék. Vezetője: Dr. Fehér Dániel, rendes
tanár. Adjunktus: vitéz Bokor Rezső, oki. erdőmérnök. Az 
adjunktus szabadságának tartama alatt ezen tanszék tanársegédi 
teendőinek ideiglenes ellátásával megbízva: Benkovits Károly,
m. kir. erdőmérnök.

24. Növényélet- és kórtani tanszék. Vezetője : Dr. Kövessi 
Ferenc, rendes tanár.

25. Erdőgazdasági politikai tanszék. Vezetője: Lesenyi Ferenc, 
rendes tanár.

4. Előkészítő tanszékek.

26. Mennyiségtani tanszék. Vezetője: Dr. Walek Károly, 
rendes tanár. Tanársegéd : Diószeghy Dániel, oki. vaskohómérnök.

27. Ábrázoló geometriai tanszék. Ideiglenes vezetője: Stasney 
Albert, rendkívüli tanár.

28. Fizika-elektrotechnikai tanszék. Vezetője : Boleman Géza, 
rendes tanár. Tanársegéd: Weigl Ernő, oki. vaskohómérnök.

29. Mechanikai tanszék. Vezetője : Kövesi Antal, rendes 
tanár. Tanársegéd: Milasovszky Béla, oki. bányamérnök 1927. 
VI. 24. óta. Szakdíjnok: Gyulay Zoltán, végzett bányamérnök
hallgató 1927. VI. 30.-ig.

30. Építéstani tanszék. Vezetője : Solt Béla, rendes tanár. 
Tanársegéd: Kutasy Viktor, oki. erdőmérnök.

31. Jogi tanszék. Vezetője: Dr. Mihalovits János, rendes 
tanár.
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A főiskola tanárainak és segédtanszemélyzetének 
bejelentett irodalmi és egyéb szakszerű működése 

az 1926/27. tanévben.
Balázs István főiskolai r. tanár. Folytatta és befejezte a 

„Vasipari anyagvizsgálat" és az „Alkalmazott metallografia" című 
új tantárgyak tananyagának részletes feldolgozását.

Boleman Géza főiskolai r. tanár: csak belső, — még kiadásra 
meg nem érett — irodalmi működés.

Cotel Ernő főiskolai r. tanár. „A  vaskohászat jelentősége", 
„Technika" című folyóirat 1926. évi 7. számában. „Der Bau von 
Siemens-Martin-Ofen", Leipzig, „Feuerfest" 1927. március és 
áprilisi számaiban. „Világlexikon“ II. kiadásának vaskohászati 
cikkei. „Der Siemens-Martin-Ofen" című könyv, Leipzig, 1927. 
Spammer-Verlag.

Dr. Fehér Dániel főiskolai r. tanár. „Untersuchungen über 
die Kohlenstoffernährung des Waldes". Vorl. Mitteilung. Bio
chemische Zeitschrift Bd. 180. 1927. „Vizsgálatok a fenyőfák 
terméseinek a lehullásáról". „Untersuchungen über den Frucht
abfall der Coniferen". Bemutatva a Magyar Tudományos Akadémia 
III. osztályának. „Untersuchungen über den Fruchtabfall einiger 
Coniferen“ . Berichte der deutschen botanischen Gesellschaft. 1927. 
„Vizsgálatok az erdő CO2 táplálkozásáról". „Untersuchungen über 
die CO2 Ernährung des Waldes". Bemutatva a Magyar Tudományos 
Akadémia III. osztályának. „Untersuchungen über die Kohlen
stoffernährung des Waldes". Flora. Alig. Bot. Zeitung 1927.

Dr. Fehér Dániel főiskolai r. tanár és vitéz Bokor Rezső 
főiskolai adjunktus. „Vizsgálatok a magvak hőellenálló képes
ségéről". „Researches about the heath resistance of the seeds". 
Bemutatva a Magyar Tudományos Akadémia III. osztályának.

Dr. Fehér Dániel főiskolai r. tanár és Sommer Géza oki. 
erdőmérnök. „Vizsgálatok az erdőtalaj életét befolyásoló élettani 
tényezők biofizikai, biochémiai és bakteorologiai kölcsönhatásáról". 
Erdészeti kísérletek 1927. XXIX. „Researches about the carbonic 
acid nourishment of the forests". Forest Researches 1927. XXIX.

Fekete Zoltán főiskolai r. tanár. Megjelent az „Erdőmérnöki 
Segédtáblák" c. munkája (20 ív, kis oktáv). Az „Erdészeti Kísér
letek" társszerkesztője volt. A földmívelésügyi miniszter meg
bízásából Zsámbor Pál tanársegéddel folytatta az alföldi fasorok 
fatömeg- és növedéktábláinak összeállításával kapcsolatos hely
színi vizsgálatokat (főmunkahely: Mezőhegyes).
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Az állami ménesbirtokok mezőhegyesi uradalmában Zsámbor 
Pál tanársegéddel és Tóth József erdőmérnökkel a természet- 
tudományi alap támogatásával folytatta az alföldi fasorok fatömeg- 
és növedéktábláinak szerkesztésével kapcsolatos helyszíni vizs
gálatokat-

Finkey József főiskolai r. tanár. „Jegyzetek az Orsz. Magy. 
Bányászati és Kohászati Egyesület által rendezett külföldi tanul
mányúiról“ . Bány. és Koh. Lapok, 1927. 1. sz. „Modern érc és 
szénelőkészítési kísérletek.“ Ugyanott, 1927. 6—7. sz. „Das beste 
Gewichtsausbringen“ . Metall und Erz, 1927. 12. sz. „Szénbá
nyászatunk néhány időszerű kérdése“ . Technika, 1926. 9. sz. 
„Szénelőkészítéstan.“ Budapest 1927. (kőnyomat, 214 lap.) A 
laboratóriumban folytatta a hazai barnaszenek vizsgálatát. A m. 
kir. Pénzügyminisztérium megbízásából megvizsgálta a telkibányai 
bányavidéket s javaslatot készített a recski ércelőkészítőmű át
alakítására. Két ízben előadást tartott a Bányászati és Kohászati 
Egyesületben.

Dr. Hornoch Antal főiskolai rk. tanár. „Két földalatti folyosó 
használható legrövidebb összeköttetése“ . Megjelent a Bányászati 
és Kohászati Lapok 1926. évi 11. 13. 14. 15. 16. és 17. számában. 
Előadást tartott az Orsz. Magy. Bányászati és Kohászati Egye
sületben „A tájékozó mérés újabb irányaidról. (Megjelent a 
Bányászati és Kohászati Lapok 1927. évi 3. számában.)

Kövesi Antal főiskolai r. tanár. „A lövői és büki autó- 
katasztrófák mechanikai megvilágításban“ . (Tanulmány a Bány. 
és Koh. Lapok 1926. évi novemberi és decemberi számaiban). 
„Bestimmung der Tragfähigkeit von Konstruktionen auf Grund 
neuerer Theorien“ . (Chemisch-Metallurgische Zeitschrift, 1927. 
évi 59—65. szám). „Torsionsbeanspruchungen von gewalzten 
Eisenträgern“ . (Chemisch-Metallurgische Zeitschrift, 1927. évi 
szeptemberi számaiban). Sajtó alá rendezte a „Mechanika II.“ 
részt. Többízben szakértői munkát végzett.

Dr. Kövessi Ferenc főiskolai r. tanár. Folytatta a növények 
táplálkozása, növekedése és szaporodási jelenségei között fenn
álló összefüggés kiderítésére vonatkozó biofizikai tudományos 
kutatásait. Előadást tartott a Magyar Orvosok és Természet
vizsgálók XXXIX. pécsi vándorgyűlésének biológiai, azután a 
természettudományi osztályán: „Az elektromosság hatása nö
vények fejlődésére“ címen. Megjelenik a vándorgyűlés munká
lataiban. „Hozzászólás a szőlővessző-érés kérdéséhez“ . Megjelent 
a Borászati Lapok 1926. évi 50-ik számában 463. lapon. Számos
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esetben adott hozzáfordulóknak szakvéleményt növényélettani, 
növénykórtani és növénytermelési tárgykörökhöz tartozó kér
désekben.

Krippel Móric főiskolai r. tanár. „Faiparitechnologia és Fa
kereskedelem“ c. munkáinak összeállításával foglalkozott. Meg
jelent az Erdészeti Kisérletek c. folyóiratban „A  fürészelési 
feldolgozás két számításának új formája“ c. értekezése.

Lesenyi Ferenc főiskolai r. tanár. „Gesetz, Verordnungen 
und Praxis über das Betreten des Waldes vom Publikum in 
Ungarn.“ (Tájékoztató közlemény a dán erdőtörvény reformját 
előkészítő bizottság részére.) Közzétette Prof. A. Oppermann: 
„Lidt om Skovfred i Udlandet.“ Fortryk af Dansk Skovforenings 
Tidsskrift. 1927. „A magyar felsőbb erdészeti szakoktatás tör
ténete és mai rendszere.“ (Ismertető közlemény a római Nem
zetközi Mezőgazdasági Intézet részére.)

Dr. Proszt János főiskolai rk. tanár. „Erősen savanyú 
oldatok hydrogenexponensének közvetlen meghatározása indiká
torokkal“ címen előadást tartott a Magyar Orvosok és Termé
szetvizsgálók XXXIX. Nagygyűlésen Pécsett. Az előadás szövege 
sajtó alatt.

Roth Gyula főiskolai r. tanár. „Kisérletügyünk.“ (E. L.
1926. V.) „A  természetes felújításról.“ (E. L. 1926. XII.) „Magyar 
fajelzőkés.“ (E. L. 1926. XII. és M. E. 1926. XI—XII.) „Nyír
fajdtenyésztési kisérlet az erdőmérnöki főiskolán.“ (E. L. 1927. I.) 
„A vad vasúti szállítási díjai.“ (E. L. 1927. VI.) „Az Österr. 
Reichsforstverein 75 éves fennállásának emlékünnepe.“ (E. L.
1927. VII., VIII.) „Meddig hallatszik a szarvasbőgés.“ (M. E. 
1927. II.) „Nomenklatura és technikai oktatás.“ (M. E. 1926. V.) 
„A fehér fagyöngy elterjedése hazánkban.“ (E. K. 1926. 3—4.) 
„Vadas Jenő“ (Nekrolog). (E. K. 1926. 1— 2.) „Darányi Ignác“ 
(Nekrolog). (E. K. 1927. 1—2.) „Az erdészeti kísérleti állomások 
kutatási rendszere és szervezete.“ (E. K. 1926. 1— 2.) „A  maria- 
brunni érd. kíséri, áll, 50 éves fennállása.“ (E. K. 1926. 1—2.) 
„Forstliches aus Ungarn.“ (Alig. Forst- und Jagdzeitung 1926. IX.) 
„Verbreitung der Mistel in Ungarn.“ (Alig. Forst- und Jagdzeitung 
1926. XI.) „A selmeci diákéletről.“ (Új idők 1927.) Roth tanár 
kezdeményezésére a soproni „Hubertus“ vadászati védegylet a 
lövészsport fellendítése céljából többízben agyaggalamb lövészetet 
rendezett. Hasonlóképen sikerült a Frommer-féle Fegyver- és 
Gépgyár R. T. vezetőjét egy a modern fegyvertechnikáról szóló 
előadásnak a megtartására is megnyerni, mely alkalommal a
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cég kiküldötte a gyár előállításában készült Frommer-puskát 
gyakorlatilag is bemutatta.

Sébor János főiskolai rk. tanár az 1926/27. tanév tartama 
alatt a bécsi műegyetemen geodéziai tanulmányokat folytatott.

Solt Béla főiskolai r. tanár. Az építéstan I. részéből kiadta 
az 1. Építőanyagok, 2. Egyszerű vasbetonszerkezetek és azok 
számítása, 3. Épületek tervezése, költségvetése és leszámolása 
című litográfiákat.

Stasney Albert főiskolai rk. tanár. „Két folyosó adott fel
tételek melletti legrövidebb összekötetésének grafikus felkere
sése.“ (Megjelent a Bányászati és Kohászati Lapok 1927. évi 
2. számában.)

Baracskai Szoboszlay Kornél főiskolai rk. tanár 1927. jan. 
8-án Budapesten előadást tartott a Bány. és Koh. Egyesületben 
a „Mélyfúrásnak a haszonvíz nyerésével kapcsolatos szerepéről“ . 
(Megjel. Bány. és Koh. Lapok 1927. évfoly.) A Kereskedelmi 
és Pénzügyminiszter Lírák Ő Nagyméltóságainak megbízása 
folytán a Dunántúli Villamosmü elhelyezése ügyében kiküldött 
szakértő bizottság tagja (Talbot bizottság). A m. kir. Pénzügy
minisztérium és a m. kir. bányakapitányságok által többízben 
volt szakértőként meghíva, állandó szakértője Sopron thj. sz. 
kir. városnak. Számos szakvéleményt adott magán bányaérdekelt
ségeknek. Tagja a nemzetközi mélyfúró kongresszus állandó 
nemzeti előkészítő bizottságának.

Tettamanti Jenő főiskolai r. tanár. Összeállította az „Üzemi 
gépkisérletek“ és „Bányatelepek energiaellátása és energiagaz
dálkodás“ című új diszciplinák tananyagát. A Rimamurány- 
Salgótarjáni vasmű r.-t. és a Salgótarjáni Kőszénbánya r.-t. 
igazgatóságának anyagi támogatásával 1926/27. évben a tanszék 
mellett Milasovszky Béla oki. bányamérnök alkalmaztatott, akivel 
a megalakítandó országos drótkötél- és szállítógép-bizottság elő
készítési munkálatait folytatta. 1927. évben tartatott első ízben 
a IV. é. bm. hallgatókkal a főiskola Dieselmotoros elektromos 
központjában gépkisérleti gyakorlat. A m. kir. P. Ü. M. meg
bízásából a m. kir. áll. Pénzverő központi fűtési és vízvezetéki 
berendezésének átvételével bízatott m eg; azonkívül több esetben 
mint bányahatósági és mások által meghívott szakértőként 
szerepelt.

Vági István főiskolai r. tanár. „A  talajtan elemei“ c. tan
könyve jelent meg.

Dr. Vendl Miklós főiskolai r. tanár. „Daten zur Frage der
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magmatischen Differentiation im Nephelinsyenitmassiv von Ditró.“ 
Centralblatt f. Min. etc. 1927. Abt. A. No. 6. „Daten zur ange
nährten Bestimmung der Orientierung und der Dicke optisch 
einachsiger Mineralien in Dünnschliffen.“ Centralblatt f. Min. etc. 
1927. Abt. A. No. 8. „Adatok az egyoptikai tengelyű ásványok 
vékonycsiszolatban való orientációjának s a vékonycsiszolat 
vastagságának közelítő meghatározásához.“ Mathematikai és 
Term. Tudományi Értesítő. 1927. Magy. Tud. Akadémia kiad
ványa. „Kőzettani praktikum“ , 287 oldal meghatározó táblákkal 
(Litografie, Sopron).

Dr. Vitális István főiskolai r. tanár. A m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium által a „természettudományi alap“ - 
ból engedélyezett anyagi támogatással tanulmányozta Bodajk- 
Zirc között a barnaszéntelepeket főtekintettel őskátránytartal
mukra és a Bodajk-Zirc között fekvő területet geológiailag 
részletesen felvette. A m. kir. pénzügyminisztériumnak szak- 
véleményeket adott a recski arany-, ezüst- és rézércbányákról és 
résztvett az 1926. évi 103.602. XV. a. sz. alatt kelt rendelet 
alapján a telkibányai régi bányák megvizsgálásában s meg
figyeléseit „Indokolt-e Telkibányán és vidékén a bányászat fel
újítása?“ címen foglalta össze. Sok esetben adott szakvéleményt 
vasérc-, bauxit- és különösen széntelepek felkutatására.

Kápolnai Pauer Viktor m. kir. főbányatanácsos, előadó, 
kidolgozta a „Bánya- és kohógazdaságtan“ c. előadásainak teljes 
anyagát s annak kéziratát egyelőre, míg könyvalakban meg
jelenhet, litográfiái utón sokszorosíttatja.

Török Béla főiskolai adjunktus, előadó. Megjelent a „Fűrész
telepek tervezése“ c. munkája.

Benkovits Károly m. kir. erdőmérnök, tanársegéd. „El
nyomott lucfenyő (Picea excelsa) analizise.“ „About the growth 
of the common spruce (Picea excelsa) in the shade.“ Erdészeti 
Kisérletek 1927. XXIX. Forest Researches 1927. „Über das 
Wachstum der unterdrückten Fichte.“ Zentralblatt f. d. g. Forst
wesen 1927. „A  m. kir. Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola 
Botanikus kertjének ismertetése.“ Botanikai Közlemények 1927. II. 
„A  Növénytani Intézet 1927. évi külföldi tanulmányútja.“ Erdé
szeti Lapok. 1927. VI. 24.

Dr. Boda Antal a bányaműveléstani tanszékhez ideiglenesen 
beosztott m. kir. mérnök. A szénbányásziskola tananyagát ille
tőleg előtanulmányokat folytatott. „A  sopronkörnyéki szarmata 
üledékek stratigrafiai helyzete.“ Bány.- és Koh. Lapok. 1927.
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1. sz. Budapest. „A bochumi és esseni bányaiskolák felvételi 
szabályai és tanulmányideje.“ Bány.- és Koh. Lapok. 1927. 5. sz. 
Budapest. „A  brennbergi szénelőfordulás — és a mediterrán-tenger 
sopronkörnyéki üledékeinek stratigrafiai helyzete.“ Bány. és 
Koh. Lapok 1927, 15. és 16. sz. Budapest. „Clemmydopsis 
sopronensis n. g. n. sp. Aus der unteren pannonischen Stufe 
von Sopron in Ungarn.“ Zentralblatt für Min. Geol. und Palae- 
ontologie. 1927. Stuttgart.

vitéz Bokor Rezső főiskolai adjunktus. „Ein Beitrag zur 
Mikrobiologie des Waldbodens.“ Biochemische Zeitschrift. Band 
181. Heft 4—6. 1927. „A lombfák újabb veszedelmes betegsége.“ 
Erd. Lapok. 1927.

Esztó Péter főiskolai adjunktus magánérdekeltségnek szak- 
véleményeket adott.

Fáik Richárd főiskolai tanársegéd. „Önműködő elektromos 
csillebetoló készülék.“ Szemle, Bány. és Koh. Lapok. 1927. 8. sz. 
Cotel Ernő főisk. r. tanárnak „Der Siemens-Martin-Ofen.“ (1927. 
Leipzig, O. Spammer) című művének német nyelvű kiadásánál 
segédkezett. Kövesi Antal főisk. r. tanárnak „Hengerelt vas
tartószelvények csavaró igénybevétele“ , továbbá „A  szerkezetek 
teherbírásának megállapítása újabb elméletek alapján“ című 
tanulmányainak német nyelvű fordítása. (Chem.-Metallurgische 
Zeitschr. 1927. Berlin.)

Haracsi Lajos főiskolai tanársegéd. Az Erdészeti Lapok 
1926. évi XII. füzetében megjelent „Két figyelmet érdemlő fafaj“ 
c. cikke.

Kiss Ignác főiskolai tanársegéd az 1926/27. tanévben a 
berlini tudományegyetem bölcsészeti karán végzett tanulmányokat.

Dr. Szádeczky — Kardoss Elemér főiskolai tanársegéd. 
„Az erdélyi eocén petrogenezise I. rész.“ Földtani Közlöny 1926. 
83— 118. (Egyszersmind: Eötvös Füzetek VIII.) „Zur Petroge- 
nezis des siebenbürgischen Eozäns. I. Petrographischer Teil.“ 
U. o. 221— 242. „Die Geologische Beschreibung der Umgebung 
von Kolozsvár.“ (Soó R ezső: Kolozsvár geobotanikája“ című 
művéhez.) „Adatok Kolozsvár legfiatalabb üledékeinek ismere
téhez.“ Földt. Közlöny. 1927. I.—IX. „Zur Kenntnis der jüngsten 
Ablagerungen Kolozsvárs.“ U. o. Prof. Dr. Vendi: „Kőzettani 
praktikum“ meghatározó tábláinak összeállításában résztvett.
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Tanulmányi kirándulások és gyakorlatok az 1926/27.
tanévben.

Balázs István főiskolai r. tanár résztvett a IV. éves vas- 
kohómérnökballgatók ezidei tanulmányútján, mely alkalommal 
megtekintették több budapesti vas- és gépgyárat (Rock, Hoff- 
herr, Siemens, Roesemann és Kühnemann, Egyesült Izzó, Felten, 
Magyar-Belga), továbbá az óbudai hajógyárat, a Magyar Mag
nezitipar r.-t. kőbányai telepét, valamint a budapest-kelenföldi 
székesfővárosi elektromos központ telepét.

Boleman Géza  főiskolai r. tanár Dr. Vitális István tanárral 
együtt vezette a III. éves bánya- és vaskohómérnökhallgatók 
10 napos tanulmányútját. (Lásd : Dr. Vitális István tanár úrnál.)

Cotel Ernő  főiskolai r. tanár. Külföldi tanulmányútja. A 
pénzügyminisztérium megbízásából 1926. évi szeptember hóban 
14 napos tanulmányúton járt német- és lengyel-sziléziai bánya- 
és kohóművekben. Tanulmányi kirándulás. Cotel Ernő főisk. 
r. tanár Balázs István és Pattantyús Imre főisk. r. tanárokkal 
együtt vezette a IV. éves vaskohómérnökhallgatók tanulmányi 
kirándulását a Hoffherr-, Röck-, Felten-, Magyar-Belga-, Magnesit- 
ipar-, Siemens vasöntőgyár-, Egyesült izzó- és a székesfőváros 
kelenföldi villamos-művének telepeire.

Dr. Fehér Dániel főiskolai r. tanár a Rockefeller-alap 
támogatásával 6 hónapig tartó tanulmányúton beutazta Eszak- 
Németország, Dánia, Norvégia, Svédország és Finnországot, 
mely tanulmányút folyamán hosszabb ideig dolgozott a Halland- 
Vádero-i (svéd) biológiai állomáson és a stockholmi erdészeti 
főiskola növénytani intézetében. Ezenfelül a növénytani inté
zetben ez év folyamán dolgozott H ervid Valiin svéd és Otto 
Stöcker német botanikusok társaságában 3 hétig tartó tanul
mányút folyamán beutazta az Alföld és a Dunántúl erdőgazda- 
ságilag fontos vidékeit. 1927. június folyamán pedig egy tanul
mányútat vezetett az osztrák Alpesek (Schneebergre és Semme- 
ringre), amelyen a növénytani intézet tiszti személyzetén kívül 
14 hallgató vett részt.

Fekete Zoltán főiskolai r. tanár a főiskola IV. éves erdő
mérnökhallgatóival résztvett a miskolci m. kir. erdőigazgatóság 
kerületében megtartott ötnapos erdőrendezési tanulmányúton.

Finkey József főiskolai r. tanár 1926. szept. havában — 
a m. kir. Pénzügyminisztérium megbízásából — kéthetes tanul
mányúton megtekintette a német- és lengyel-sziléziai bányákat.
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1927. május havában a IV. éves bányamérnökhallgatókkal meg
tekintette a tatai, rudabányai, Ozd-vidéki és ormospusztai 
bányákat.

Dr. Hornoch Antal főiskolai rk. tanár: Geodézia II. részből 
egy hetes főgyakorlat május végén Sopron környékén. Bánya
méréstanból : 5 egész napos tanulmányút Brennbergbányára
gyakorlatok megtartása céljából; június elején háromnapos fő
gyakorlat Brennbergbányán.

K övesi Antal főiskolai r. tanár a főiskola II. éves vaskohó
mérnökhallgatóival megtekintette a budapesti Ganz és Társa 
vaggongyárat, a Schlick-Nicholson gépgyárat, a Magyar Acélárú
gyárat és a Láng-gépgyárat, továbbá Pest-Szent-Lőrincen a Lipták- 
féle vasárúgyár telepeit.

Dr. K övessi Ferenc főiskolai r. tanár az 1926 — 27. tanév 
téli szemeszterében 7 esetben vitte hallgatóit növényélettani és 
növénykórtani tanulmányi kirándulásra és növénykórtani gyűjte
mény anyagainak gyűjtésére Sopron határában, azután a környék 
uradalmainak erdőin és mezőin. A nyári szemeszterben nyolc 
kirándulást rendezett hallgatóival Sopron környékének, azután a 
közeli uradalmaknak a gazdasági, növénytermelési, kertészeti 
stb. viszonyainak a tanulmányozására. (Nagyczenken, Eszterházán, 
Kismartonban, Horpácson, stb).

Krippel M óric főiskolai r. tanár résztvett a IV. éves erdő
mérnökhallgatókkal Miskolcon, Budapesten, Űjdombováron, Vesz
prémben, Szombathelyen és Wiener-Neustadtban megtartott erdő
használati, fatechnológiai és fakereskedelmi gyakorlaton.

Modrouich Ferenc főiskolai r. tanár az 1926—27. tanévben 
a III. éves erdőmérnökhallgatókkal a tanrendben előírt rendes 
„Érd. száll, berendezések“ külső gyakorlatokon kívül június hó 
végén egyheti időtartamú összefüggő nyomjelzési gyakorlatot 
tartott a tanulmányi erdőben.

Pattantyús Á . Imre főiskolai r. tanár Cotel Ernő  és Balázs 
István r. tanárokkal résztvett a IV. éves vaskohómérnökhallga
tóknak több budapesti gyárakban tett tanulmányútjában.

Roth Gyula főiskolai r. tanár a főiskola tanulmányi ill. a 
városi erdőben tartott erdőműveléstani gyakorlatokon kívül, a 
III. éves hallgatókkal f. évi május hó 16.-ától 24.-ig hosszabb 
tanulmányútat tett, melynek programmja a következő volt: Buda
pest (Mezőgazdasági múzeum-agancsbemutató), Gödöllő (József 
főherceg arboretum), Szeged Királyhalom (futóhomoki erdők), 
Baja (ártéri erdők), Pécs-Kaposvár (dombvidéki erdők), Szenta-

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



61

Berzence (vadgazdaság), Esterházy Pál herceg birtokán két ta
nulmányi vadászatot tartottak.

Széki János főiskolai r. tanár vezetésével megtartott fém- 
kohászati nagy tanulmányút alkalmával tanulmány tárgyai voltak: 
a nyergesújfalusi aszbesztcementpalagyár, a piszkei Miskolczy- 
féle papirgyár, a tokodi üveggyár, a dorogi karbidgyár, mész
égetők és erőközpont, a lábatlani cementgyár, az újpesti izzó
lámpagyár, a nagytétényi fémkohó, a budapesti Kancer-féle 
ólomárúgyár, a budapesti Hungária kénsav- és vegyigyár, az 
első Dunagőzhajózási társaság pécsújhegyi szénmosóműve és erő
központja és Rudié Ignác pécsi harangöntőműve.

Baracskai Szoboszlay Kornél főisk. rk. tanár résztvett az 
Internat. Verband der Tiefbohrtechniker 1926. okt. havában tartott 
wieni kongresszusán, a IV. éves bányamérnökhaligatókat a bánya- 
műveléstani kirándulásokra vezette, tanulmányozta a helyszínen 
Tatabánya, Ajka, Várpalota bányászatát, egyes borsodi bányákat, 
a kurdi és hajduszoboszlói mélyfúróüzemet, a peremartoni robbanó
szergyárat, stb.

Tettamanti Jenő  főiskolai r. tanár Finkey József és Szoboszlay  
Kornél tanárokkal vezette a IV. éves bányamérnökhallgatók 1927. 
május havi tanulmányútját a tatai, ormospusztai, ózdi, rudóbányai 
bányatelepekre és Deichsel drótkötélfonó gyárába (Miskolc). 1926. 
szeptember havában a m. kir. P. U. M. által Cotel Ernő  és Finkey 
J ózsef tanárokkal együtt kiküldetett az Orsz. Bányászati és Ko
hászati Egyesület által Felső-Szilézia és Lengyelországban a bánya- 
és kohótelepek tanulmányozására rendezett két hetes kirándulásra 
és az egyesület felhívására annak képviseletében a tanulmányút 
vezetésével bízatott meg.

D r. Vendl Miklós főiskolai r. tanár a nemzetközi talajtan 
társaság III. Bizottságának 1926. aug. 1.-től aug. 7.-éig (Sopron, 
Nagykanizsa, Fonyód, Badacsony, Budapest, Karcag, Debrecen, 
Hortobágy, Hajdúszoboszló vidékén) tartott tanulmányúján a 
m. kir. pénzügyminisztérium megbízásából résztvett. Petrografiai- 
geologiai térképező tanulmányi kirándulás a III. éves bánya
mérnökhallgatókkal, 1927. febr. 26.-án Brennberg felé, 1927. 
márc. 5.-én Fertőrákosra, 1927. ápr. 23-án Fertőtó vidékén. 
Míneralogiai tanulmányi kirándulás II. éves bányamérnökhallga
tókkal Brennberg felé 1927. május 13.-án.

Dr. Vitális István főiskolai r. tanár és Bolem an Géza  főiskolai 
r. tanár vezetésével a III. éves bánya- és vaskohómérnökhall
gatók 10 napos tanulmányúton 1. a Mecsek-hegységben a diasz-,

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



62

a triász és a széntelepes jura kőzeteit és kövületeit és külö
nösen a liszkori széntelepeket és a Dunagőzhajózási Társaság 
elektromos berendezéseit, 2. Mórott az eocén üledékeit és kövü
leteit és az eocénkori széntelepeket, 3. Gánton a bauxittelepeket, 
4. Dorog-Annavölgy vidékén a dachsteinmészkövet és a Hungária- 
mészégető-telepét, az eocén és oligocén üledékeket, kövületeket 
és az eocén-oligocénkori széntelepeket, továbbá a dorogi elek
tromos berendezéseket és 5. Budapesten a Ganz-féle elektromos 
gyárat és a Földtani Intézet gyűjteményét tekintették meg. 
Dr. Vitális István főiskolai r. tanár vezetésével a III. és IV. éves 
bányamérnökhallgatók ezenkívül március—május hónapokban 
Sopron— Bánfalva— Brennberg vidékén a kristályos palákat, a 
Balaton vidékén Alsóőrs—Felsőörs— Veszprém között a kris
tályos palát, a diasz és főleg a triász üledékeit és kövületeit, 
Tatatóvároson a triász, a jura és a kréta üledékeit és kövü
leteit, Tatabányán az eocén és oligocén kőzeteit és kövületeit 
és különösen a széntelepeket, Sopron vidékén a miocén és 
pliocén üledékeit és kövületeit tekintették meg.

Török Béla főiskolai adjunktus résztvett a IV. éves erdő
mérnökhallgatókkal Miskolcon, Budapesten, Ujdombováron, V esz
prémben, Szombathelyen és Wiener-Neustadtban megtartott 
erdőhasználati, fatechnológiai és fakereskedelmi gyakorlaton.

vitéz Bokor R ezső  főiskolai adjunktus a Rockefeller-alap 
támogatásával egyévi tanulmányúton volt Berlinben, ahol az 
ottani mezőgazdasági-chémiai és bakteorológiai és a berlini 
egyetem növényélettani és kórtani intézeteiben dolgozott. Ezen
kívül a szemeszter folyamán egésznapos tanulmányútakon a 
hallgatósággal megismertette a Sopronvidéki erdők flóráját.

E sztó Péter főiskolai adjunktus résztvett az Internat. Ver
band der Tiefbohrtechniker 1926. október havában tartott wieni 
kongresszusán és a IV. éves bányamérnökhallgatók tanulmányi 
kirándulásain.

K ová cs Ernő  főiskolai tanársegéd résztvett a Fekete Zoltán 
főiskolai r. tanár vezetése mellett megtartott ötnapos erdőrende
zési tanulmányúton.

Krutkovszky Károly_ főiskolai adjunktus résztvett a Széki 
János főiskolai r. tanár vezetése mellett megtartott fémkohászati 
nagy tanulmányúton.

M a yer Zoltán főiskolai tanársegéd résztvett a Roth Gyula  
főiskolai r. tanár vezetése mellett május 16.-ától 24.-ig meg
tartott erdőműveléstani nagy tanulmányúton.
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Mika J ózsef főiskolai adjunktus Leipzigben, a Tudomány- 
egyetem chémiai intézetében, valamint Berlin-Dahlemben, a 
Kaiser Wilhelm-Institut-ban 2 hónapon át tanulmányokat folytatott.

Zoltán János m. kir. segéderdőmérnök, tanársegéd résztvett 
a IV. éves erdőmérnökhallgatókkal Miskolcon, Budapesten, Új*: 
dombóváron, Veszprémben, Szombathelyen és Wiener-Neustadt- 
ban megtartott erdőhasználati, fatechnológiai és fakereskedelmi 
gyakorlaton.

Zsám bor P ál m. kir. tanársegéd a földmivelésiigyi kormány 
megbízásából résztvett az alföldi fasorok fatömeg- és növedék- 
tábláinak összeállításával kapcsolatos helyszíni vizsgálatokban 
(Mezőhegyesen).

A növénytani intézet és botanikus kert.

A növénytani intézet kísérleti laboratóriumai az 1927. év 
folyamán a Rockefeller-alap mezőgazdasági osztályának támoga
tásával rendkívül örvendetes fejlődésen mentek keresztül. Első 
sorban sikerült megépíteni a régóta nehezen nélkülözött terje
delmes kísérleti üvegházat és azután az intézet biochémiai és 
bakteorológiai laboratóriumait, a tudományos kutatás mai szín
vonalának megfelelően, ki lehetett fejleszteni. A Rockefeller-alap 
önzetlen támogatásának köszönhetjük azt, hogy az erdő életére 
vonatkozó élettani és bakteorológiai vizsgálatok terén az intézet, 
még nemzetközi viszonylatban is, megfelelő szerephez jutott. 
Különös hálával kell megemlékeznünk ezért a Rockefeller-alap 
mezőgazdasági osztályának az igazgatójáról, C. Hutschison  úrról, 
aki az intézet tudományos törekvéseivel szemben ritka megértést 
tanúsított. Hasonlóképen köszönettel kell megemlékeznünk a 
Carnegie Institute of Washington, az University of California in 
Berkeley, továbbá a berlini botanikus kert, a stockholmi bo
tanikus kert, a norvég erdészeti kísérleti állomás, a keijyoi japán 
kísérleti állomás, a finn erdészeti kísérleti állomás és a finn köz
ponti erdőigazgatóságról, amely intézetek értékes kiadványaik
nak közvetlen megküldésével az intézet könyvtárát nagy mér
tékben gazdagították. Ebben az évben H ervid Valiin svéd bo
tanikus hat és Ottó Stocker német botanikus egy hónapig dol
goztak az intézet laboratóriumaiban.

A botanikus kert fejlődése szintén jelentékeny lépésekkel
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haladt előre, s mint azt az alanti kimutatás mutatja, a botanikus 
kert állománya a selmeczi régi botanikus kert állományának 
fajgazdagságát már jelentékenyen megközelítette, sőt a nemfás 
évelő növények tekintetében már jelentékenyen felül is multa.
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Sopronban . . . — — — 86 55 — 272 223 705

Nagy lépésekkel haladt előre az idei év folyamán a mocsári 
növények, a magyarországi lomb- és fenyőerdők jellemző növé
nyeit egybefoglaló biológiai csoportoknak a kiépítése, hasonló
képen az alpesi növényeket szemléltető Alpinetumoknak a 
kiépítése. Különös hálával kell megemlékeznünk a budapesti 
Pázmány Péter tudományegyetem botanikus kertjének az igaz
gatóságáról, amely, mint az elmúlt [években úgy az idén is 
meleg szeretettel karolta fel a botanikus kert fejlődésének az 
ügyét s 312 fajta növény adományozásával az üvegházi és a 
kerti szabad növények számát jelentékenyen gyarapította. A 
botanikus kert egyébként ez év folyamán az intézetek közti 
csereviszonyt a fontosabb hasonló intézményekkel az egész 
vonalon felvette.

Hasonlóképen hálásan kell megemlékeznünk a Finn Erdé
szeti Kisérleti Állomásról, amely 82-féle japán eredetű magból 
Helsingforsban felnevelt csemetével gazdagította a kert állo
mányát.

Tanulmányi erdő, vadászterület és lövőtér.

Az erdőműveléstani tanszék gyűjteményeinek, a tanulmányi 
erdőnek és vadászterületnek felszerelése tekintetében még mindig 
sok a kívánnivaló, a hitelkeretek szükreszabott korlátái következ
tében, a szakoktatás intenzívebb gyakorlati kiépítése a szükséges 
mértékben ez okból kifolyólag még mindig nem volt lehetséges,
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Nagy hátrányt jelent, hogy sem csemetekertünk, sem halas
tavunk, sem mesterséges fácánnevelő telepünk nincsen. A tanul
mányi lövőtér céljaira folyósított összegből az előmunkálatokat 
a folyó év őszén megkezdtük.

A m. kir. Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola 
Ifjúsági Körének 1926/27. tanévi működése.

(Elnöki jelentés).

Általánosságban érintve az Ifjúsági Kör múlt évi működését 
örömmel mondhatjuk el, hogy a sok esztendei súlyos küzködés 
után az elmúlt évben fontos változások történtek. A megmoz
dulások és kezdeményezések részben a Körtől és főképen E. K. N. 
Liga nemesszívű elnöksége részéről indultak ki és ezek a legszebb 
reménységgel töltenek el jövendőnket illetőleg.

Az Ifjúsági Kör minden tevékenysége oda irányult, hogy a 
nagy nehézségekkel küzdő ifjúság részére segélyforrásokat ke
ressünk és megfelelő diákjóléti és diákszociális intézményeket 
létesíthessünk, továbbá igyekeztünk a Kör társadalmi jelentőségét 
és megbecsülését kifelé fokozni, úgyszintén fontos feladatunknak 
tartottuk, hogy a már sajnálatosan pusztuló diákhagyományokat 
megmentsük és továbbra is fenntartsuk. Céljaink elérésére ügy
osztályokat létesítettünk, mint diákjóléti-, selmeci-, ének- és zene-, 
kultur-, egészségügyi-, külügyi- és soproni ügyosztályt, melyek 
többé-kevésbbé átjutottak a kezdeményezés nehézségein és külö
nösen az első három ügyosztály működését kísérte eredmény.

1926. novemberben terjedelmes memorandumban ismertettük 
az ifjúság szomorú helyzetét és a képzelt segítési módozatokat, 
különösen pedig egy diákotthon létesítésének fontosságát. Az 
eredmény nagy vonásokban a következőkben mutatkozott:

1926. karácsonya előtt társadalmi gyűjtés indult meg, befolyt 
kb. 360 pengő, melyből több mint 200 pengőt tett ki a tanári 
kar adománya. A gyűjtésből karácsonyi segélyt osztottunk ki és 
karácsony-estét rendeztünk.

Ez év január és február hónapra 400— 400 pengőt szavazott 
meg a város menzasegélyre, továbbá évi 20 m3 tűzifát. E havi 
segélyt májustól kezdve 800 pengőre emelte fel a városi köz
gyűlés ; fogadják ezúton is az ifjúság leghálásabb köszönetét!

5
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A diákotthon építésére a Kör legutóbbi értesüléseink szerint 
50.000 pengő államsegélyt fog kapni. Bár ezt is hálásan kell fo
gadnunk, meg kell állapítanunk, hogy ezzel reményeink csak 
részben valósultak meg s összes terveinket nem hajthatjuk végre.

A diákjóléti ügyosztály keretében még több akció is indult 
meg, melyek még elintézés alatt állanak.

Az Ifjúsági Kör külső megbecsülése, valamint a város polgár
ságához való viszony bensőségesebbé tétele érdekében mindenütt 
hol Körünk érdeke és az alkalom megkívánta képviseltettük 
magunkat; a selmeciek zászlószentelésén, a vitézi avatáson, a 
Herrmann-küldöttségben, a diáknaggyűlésen, valamint a hősök 
napján, a halottak napján, a népszavazási és más ünnepségeken 
vagy hazafias megmozdulásokon.

A diákélet fentartása, selmeci hagyományaink megmentése 
és átültetése érdekében a selmeci ügyosztály fejtett ki szép te
vékenységet. Célja volt az elsőévesek tradicionális nevelése, hagyo
mányaink teljes gyűjteményének összeírása és „A  mi nótáink
nak javított kiadása. Ezen törekvések a következő évben fognak 
megvalósulni. Az elsőévesek részére kötelezővé tettük a hét
köznapi egyenruha beszerzését gazdasági és gyakorlati szem
pontból.

Az ifjúsági énekkar vezetésére Kárpáti Sándor zenetanár 
urat kértük fel, aki a legnagyobb szeretettel hozta össze és 
oktatta énekkarunkat. A zenekart Dr. Szádeczky Kardoss Elemér 
tanársegéd úr vezette nagy hozzáértéssel és ügyszeretettel. A 
március  ̂ 15,-iki hazafias ünnepen mindkét kar szép sikerrel 
szerepelt.

Szomorúan jelentjük, hogy a legrégibb ifjúsági egyesület, 
a Bánáti Társaság tagok hiánya miatt megszűnt; szép ünnepség 
és köri szakestély keretében búcsúztattuk el. Általában igen el
szomorító jelenség, hogy az ifjúság létszáma megcsappant és 
mindinkább fogy, minek okait fejtegetni igen hosszadalmas volna.

Az Ifjúsági Kör vagyoni helyzetét a következő pénztári 
jelentés tünteti fe l:

B ev éte l:

Beiratkozás és közköltségből. . 7391'56 P 
Segélyek, adományokból . . . 1368' „
Különféle bevételek.................... 871'96 „

9631'52 P
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K ia d á s :

Segélyekre.....................................  2397*20 P
Könyvtár, zen ekarra ................  544*72 „
Adminisztrációra............................1317*74 „
Ünnepélyek rendezése . . . .  1113*91 „
Különféle kiadásokra................  2069*71 „
K ö lcsö n b e n .................................  1983*38 „

9426*66 P
Pénztári m a ra d v á n y ................  204*86 P

Az Ifjúsági Kör, tekintettel a rendelkezésére álló anyagi 
eszközök szűkös voltára, az álarcos-bálon kívül — sajnos — 
más társadalmi vagy kulturális megmozdulásra nem vállalkoz
hatott. Zajos mozzanatok nem fordultak elő az ifjúság életében. 
Bár az ifjúság nagy része igen súlyos anyagi terhekkel küzdött, 
tanulmányai végzésében mégis megfelelő eredményt mutathat fel.

1926/27.-ben elnök: Biber Kálmán  bányamérnök hallgató, 
alelnök: Bernáth Kálm án  erdőmérnök hallgató, 

titkár: Donáth Aladár  erdőmérnök hallgató.
Az 1927/28. iskolai évre megválasztott elnökség:

elnök: Hladonik István erdőmérnök hallgató, 
alelnök: Bund Károly  bányamérnök hallgató, 

titkár: D eák A lbert bányamérnök hallgató.
Az új elnökség abban a reményben néz a következő esz

tendő elé, hogy működése úgy a Főiskola, mint városunk és 
ifjúságunk szebb jövendőjét fogja szolgálni.

Jó szerencsét!
Üdv az erdésznek!

A z  Ifjúsági K ör elnöksége.

A Főiskolai Athletikai és Football Club működése 
az 1926/27. évben.

(Elnöki jelentés.)

Főiskolánkon az utóbbi években az aktiv sportélet mind
jobban megindul. Kezdjük kiheverni a háború, a menekülés, az 
elhelyezkedés nehézségeit és szinte pótolhatatlannak hitt vesz
teségeit.

Clubunk, tekintve, hogy intenzív athletikai élet Sopronban 
egyedül nálunk található és hogy footballistáink, tenniszezőink,

5 *
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vívóink az elsők közé küzdötték fel magukat, mind jobban és 
jobban előtérbe nyomul a soproni sportegyesületek között,

A clubot nehéz munkájában, melyet a hallgatóság leg
nagyobb részének nemtörődömségével kellett folytatnia, buzgó 
és odaadó munkájukkal hathatósan támogatták Vági István 
professzor úr őnagysága, tanárelnök, nemkülönben Lőrinczy Attila 
tanácsnok úr, kinek áldozatkész szeretetéért, mellyel 2400 P-t 
juttatott clubunknak, külön is hálás köszönetét mondunk. Ugyan
csak nem hagyhatjuk hálás köszönet nélkül a Főiskolai Tanácsnak 
nagylelkű 240 P-s adományát sem, mely adományok clubunkat 
súlyos pénzzavarokból segítették ki.

Nem kevésbbé szereztek munkájukkal elismerést a club 
ezévre megválasztott ifjúsági elnökségének tagjai, Sady J ózsef 
elnök, Takács Jenő alelnök, H eld Antal titkár, valamint az 1927. 
évi március hó 30.-án tartott rendkívüli közgyűlésen az előbbiek 
lemondása folytán megválasztott új elnökség, Horváthy Lóránd  
elnök, br. Bánffy József alelnök, lom k a  László titkár és az 
egész tisztikar.

Clubunk az országos sportszövetségekkel az elmúlt évek
ben felvett kapcsolatokat kimélyítette s ma tagja a Magyar Fő
iskolai Sportszövetségnek, a Magyar Labdarugó Szövetségnek, 
a Magyar Athletikai Szövetségnek, a Magyar Úszó Szövetség
nek, a Magyar Lawn Tennisz Szövetségnek és a Magyar Turista 
és Ski Szövetségnek.

Az 1926/27. évben a club footballcsapata részt vett a 
Nyugati Kerület labdarugó bajnokságáért folyó küzdelemben és 
a soproni alosztályban a második helyet vívta ki. Ugyancsak 
belekerült csapatunk a főiskolai bajnokság döntőmérkőzésébe, 
mely azonban még csak ezután kerül eldöntésre. A bajnokságok
ért folyó küzdelmekben a csapat minden egyes tagja tudása 
legjavát nyújtotta, miért is megérdemlik, hogy a nyilvánosság 
előtt mondjunk nekik köszönetét.

Athlétáink szereplése minden igényt és várakozást kielégít. 
Kletz K ároly  az idén már másodszor nyeri meg a főiskolai 
gerelyvető bajnokságot 50 méteren felüli respektábilis eredmény
nyel. Veress Elem ér  nagyszerű szereplésével kiérdemelte a fő
iskolai világbajnokságokra, Rómába való kiküldetését, hol mél
tóan képviselve a magyar színeket, 100 méteren II mp-el második, 
távolugrásban 6.725 m-el harmadik lett, dicsőséget szerezve 
vele nemcsak clubunknak, de az egyetemes magyar sportnak is. 
A  dunántúli bajnokságokon Veress két bajnokságot (100 m és
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távolugrás), M agassi László egy bajnokságot (rúdugrás), Kletz 
Károly egy második helyet (gerelyvetés), Taschek, P adi és Láng 
egy-egy harmadik helyet (400—800—200 m) hoztak el, meg
becsülést szerezve vele clubunknak.

Vívó-szakosztályunk is az előbbi évekénél intenzívebb mű
ködést tudott kifejteni, amennyiben ugyancsak Lőrinczy őrnagy 
úr nagylelkű adományából és az O T T  segélyéből kifolyólag 
nagyértékű vívó felszereléshez jutott.

Úszó-szakosztályunk nagy eredményekkel nem dicseked
hetik, de viszont az egyetlen, amely nagy tömegekkel rendelkezik, 
tekintve, hogy a Főiskolának 20 X  10 m-es saját uszodája van.

Tenniszezőink vidéki és helyi versenyeken diadalt diadalra 
arattak, sajnos azonban a főiskolai bajnokságokon anyagi okok 
miatt nem indulhattak.

A tornaterem teljesen felszerelve az idén már a hallgató
ság rendelkezésére állott és nagy látogatottságnak örvendett.

Turista-szakosztályunk, tekintve a hallgatók nagy tanul
mányi elfoglaltságát, intenzív működést nem fejthetett ki.

Annál szebben működött lövész-szakosztályunk Dinda János 
főlövészmester vezetésével, aki a hallgatóság kiképzésére a ka
tonai lőtéren több céllövő gyakorlatot tartott, melyek szép sikerre 
vezettek.

A club múlt tanévi vagyoni állapota a következő volt:
Bevétel: . . . .  4121'11 P
Kiadás: . . . . 397366 P
Maradvány . . . 147'45 P

A Főiskolai Aihletikai és Football Club elnöksége.
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Statisztikai adatok az 1926/27. tanévről.

I. Kimutatás a főiskola könyvtáráról.

Könyvtárvezető : Dr. Fehér Dániel r. tanár.
Kezelési személyzet : Vető János, p. ü. irodatiszt, 

Burkert Ferenc, dijnok.
Altiszt: Major József.
a) A  fő isk ola i k ön yv tá r á llom á n ya  a z 1 9 2 6 ’1927. tanév v é g é n :

Részletezés

Könyvek Folyóiratok

'3S K
öt

et

Fü
ze

t

Té
rk

ép

Té
te

l

K
öt

et

Fü
ze

t

Állomány az 1926/27. év
elején..................................... 12.221 15.906 295 31 1.177 7.375 56

Szaporulat:
a) Uj beszerzés az

1926/27. évben . . . 331 398 46 — 214 311 —

b) Csereakcióból. . . . 11 13 — 2 29 71 22
c) Ajándékok révén . . 31 48 40 — 37 230 49

Összes gyarapodás . 373 459 85 2 280 612 71

A  könyvtár állománya az
1926/27. év végén . . . 12.594 16.365 381 33 1.457 7.987 127

A  b eszerzések  fed ezésére  szolgált:

1. Államköltségvetési hitelből........................................................................  22.480 pengő
2. Könyvtári díjakból...................................................................................... 1.700 pengő

b) A  k ö n yv tá r használata  az 1 9 2 6 /1 9 2 7 . ta n év b en :

Kölcsönképen 254 hallgató 328 könyvet használt.
Az olvasóteremben 4621 hallgató 4426 könyvet használt. A  látogatók egy 

része leginkább saját jegyzetét használta.

Ajándékok és cserepéldányok:

Könyv Folyóirat

*3
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A já n d é k o k :
M. kir. Földmívelésügyi Minisztérium . 3 6 2 2
M. kir. Pénzügyminisztérium.................. 1 1 — — 1 1 —
M. kir. Népjóléti és Munkaügyi Mi

nisztérium .................................................. 1 1 1 1
M. kir. Vallás- és Közoktatásügyi Mi

nisztérium ................................................. 1 1 _
Réz Géza, nyug. főisk. tan á r.................. 9 18 32 — — — —

Tomasovszky Lajos, főisk. r. tanár . . — — — — 2 64 23
Kelemen Béla, nyug. miniszter . . . . 1 4 — — — — —
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Könyv Folyóirat
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et
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A já n d é k o k :

Dr. Jordán Károly, egyetemi tanár . . 3 26
Gedeon Emil, nyug. min. tanácsos, orsz. 

fejgyint. igazg. K ő h id a ........................... 1 1
M. A. V. Igazgatóság.................................... 1 1 — . — — — —
F. Szilágyi János, K a p o sv á r .................. 1 1 — — — — —
Treitz Péter, bányatanácsos, Budapest . 1 — 8 — — — —
A  kikötőügyek kormánybiztossága, 

Budapest...................................................... 1 1 ___ _
M. kir. Szabadalmi Hivatal....................... — — — — 1 1 —
Societé des Nations, G én év é .................. — — — — 2 — 3
Kalisyndikat G. m. b. H., Wien. . . . — — — — 1 1 —
Ingersoll Rand Co., New-York . . . . — — — — 1 1 —
FarbenindustrieJA.-G., Bochum . . . . — — — — 1 1 —
Rockefeller-alapítványból'(Internat. 

Education B o a r d ) .................................... — __ __ __ 27 135 26
C serea k ció b ó l:

Inst. Quest. Forestalium Finlandiae, 
H e ls in k i...................................................... 1 8

United States Departement’of Agri- 
culture, W ashington................................ 3 3 4

Statens Skogsförsöksanstalt, Stockholm. — — — — 3 16 5
Field Museum of Natural*History, 

Chicago........................................................... _ 1 1
Kungl. Svenska Vetenskapsakademiens, 

S to ck h o lm .................................................. 1 1
Finska Forstsamfundet, Helsingfors . . — — — — 1 30 —
Instituto Geologico de Mexico . . . . — — — — 1 — 6
Brooklyn Botanic Garden, Washington. — — — — 2 —- 2
Carlsberg Laboratoiret, Kobenhavn . . — — — — 1 1 —
Danske Forstkandidaters, Forening, 

Kobenhavn .................................................. 1 1
Sociedad Forestal M e x ic a n a .................. — __ — — 1 1 —
Schweizerische Centralanstalt f. Forstl. 

Versuchswesen, Zürich........................... 1 1
Plant Physiological Laboratory of Char

les University, P rague........................... 1 1 _
Institut International d'Agricuiture, Rom — — — — 1 1 —

Preussische Akademie der Wissen
schaften, B er lin ......................................... 1 1

Tohoku Imperial University, Sendai 
(Japan)........................................................... _ _ _ 1 1 _

Forstdirektion Helsinki, Finnland . . . 10 12 — 2 2 2 —

Oppermann, A. Prof Dr. Springforbi. . 1 1 — — — — —

Hokkaido Imperial University Experi
mental Forest, Sapporo (Japan) . . .

E zek en  kívül m ég :

A  főiskola hivatalos kiadványai és a 
sokszorosító műhelyben készült auto- 
grafiák hivatalos példányai.................. 10 13

Összesen . . 42 | 61 1 40 | 2 66 301 | 71
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A  könyvtár az elmúlt év folyamán részben az Erdészeti Kísérletek, részben 
pedig a főiskolai professzorok által rendelkezésre bocsátott különlenyomatok 
révén messzemenő külföldi csereviszonyt tudott létesíteni, amelynek további 
kiépítése folyamatban van.

Ezidőszerint —  nemzetiségek szerint megoszolva —  a könyvtár a követ
kező külföldi tudományos intézményekkel áll csereviszonyban :

N é m e to r s z á g :

1. Preussische Akademie der Wissenschaften, Berlin.
2. Bayerische Akademie der Wissenschaften, München.
3. Deutsche Dendrologische Gesellschaft, Wendisch-Wilmersdorf.

O la s z o r s z á g :

4. Institut International d'Agriculture, Roma.
5. R. Academia Nazionale dei Lincei
6. Instituto Superiore Forestale Nazionale, Florence.

S v á jc z :
7. Schweizerische Centralanstalt für das Forstliche Versuchswesen, Zürich.

B elgium  :

8. Academie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique,
Bruxelles.

9. Jardin Botaniyue, Bruxelles.
F ra n c ia o rs zá g :

10. Station des Recherches et d’experiences Institute a l'Ecole Nationale des
Eaux et Foréts, Nancy.

H o lla n d ia :
11. Ryksbosch bouw ProefStation, Wageningen.

D á n ia :

12. Dansk Skovforening, Kjöbenhavn.
13. Carlsberg Laboratoriet, Kjöbenhavn.
14. Den Danske Biologiske Station, Kjöbenhavn.

S v é d o r sz á g  :

15. Statens Skogsförsöksanstalt, Experimentalfältet, Stockholm.
16. Kungl. Svenska Vetenskapsakademien, Stockholm.

N o r v é g ia :
17. Det Norske Videnskapsakademi, Oslo.

F in n o r s z á g :
18. Forstliche Vereinigung, Helsinki.
19. Forstliche Versuchsanstalt, Helsinki.
20. Forstliche Fakultät der Universität, Helsinki.
21. Forstdirektion, Helsinki.
22. Forstwissenschaftliche Gesellschaft, Helsinki.
23. Finnlandische Gesellschaft der Wissenschaften, Helsinki.

L e n g y e lo r s z á g :

24. Sociétas Botanicorum Poloniae, Lwow-Leopol.
25. Towarzystwo Naukowe Warszawskie, (Societas Scientiarum Varsaviensis)

Warszawa.
P o r tu g a l:

26. Sociedad Broteriana, Institut de Botanique, Coimbra.
A n g o lo rszá g  :

27. British Academy, London.
Í r o r s z á g :

28. Royal Irish Academy, Dublin.
J u g o sz lá v ia :

29. Reg. Universitatis SHS, Zagreb.
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C s e h o r s z á g :
30. Ceska Akademie Ved a Umeni, Praha.

O r o s z o r s z á g :
31. Central Forest Experimental Station, Moskow.
32. Akademija Nauk Sojuza Sovetskich Socialisticeskoh Respublik, Leningrad.

S p a n y o lo r s z á g :
33. Instituto Geologico de Espana, Madrid.

Á z s i a ; (India) :
34. Forest Experimental Institute, Dehra-Dun.
35. Geological Survey of India, Calcutta.
36. Gouvernment of India, Central Publication Branch, Calcutta.

(Japán):
37. Tohoku Imperial University, Sendai.
38. Hokkaido Imperial University, Experim. Forest, College of Agriculture, Sapporo.
39. Kyoto Imperial University, College of Engineering, Kyoto.
40. Government General of Chosen, Keiyio.
41. College of the Agriculture Imperial University, Tokyo.
42. National Research Council of Japan, Tokyo.
43. Central Agricultural Experiment Station, Tokyo.
44. Ohara Institut für Landwirtschaftliche Forschung, Kurashiki, Okayama.
45. Imperial Academy of Japan, Tokyo.

J á v a :

46. Java Geological Survey des Moines :
47. Forest Research Institute, Buitenzorg.

A frik a  :
48. Station des Recherches Forestiéres du Nord de l'Afrique, Algier.
49. Forest Departement of South Africa, Johannesburg.

A m e r ik a : (E gyesü lt Á lla m o k ):
50. Plant Physiological Laboratory of Charles University, Prague.
51. Corneli University Experiment Station, Ithaca, New-York.
52. Carnegie Institution of Washington.
53. United States Departement of Agriculture, Washington.
54. Brooklyn Botanic Garden, Washington.
55. American Tree Association, Washington.
56. State College of Washington, Agricultural Experiment Station.
57. Field Museum of Natural History, Chicago.
58. Geological and Natural History Survey of Minnesota.
59. Missouri Botanical Garden, St. Louis.
60. Geological Survey of Ohio.
61. Botanical Laboratory, University of Pennsylvania.
62. Maine Agricultural Station, Orono-Maine.
63. Yale University, School of Forestry, New-Haven.
64. University of Pennsylvania, Philadelphia.
65. California Academy of Sciences, San-Francisco.
66. Calofirnia State Mining Bureau, San-Francisco.
67. Departement of Agriaulture, Division of Forestry, Sacramento, California.

(Can a d a ):
68. Departement of Mines, Ottawa.

(M ex ico ):
69. Instituto Geologico de Mexico.
70. Sociedad Forestal Mexicana.

Különös hálával kell megemlékeznünk a R ock efeller -a la p  (International 
Agricultural Education Board) megértő támogatásáról, amely az 1926/27. évre 
27, részben 1914-től kiegészített folyóiratot szerzett be és ezenfelül kilátásba 
helyezte, hogy ezeknek a legnagyobb részét legalább egy időre továbbra is saját 
költségén fogja járatni,
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II. A Főiskolai Segélyzőegylet működése és vagyoni
állapota az 1926 27. tanévben.

Tanárelnök: Széki János főisk. tanár.
Bevételek:

Vagyon az 1926. év július hó 1-én . . . 2150*59 P 
A hallgatóktól begyült egyleti díjakból . 1081*15 P

Macher Alfrédné úrnő adománya. . . . 20'— P
Az alaptőke gyarapítására a bányász

szaktársaktól befolyt adományok . . . 2100*— P 5530*90 P
Kiadások:

A főiskolai hallgatók segélyezésére . . . 528*90 P
Adminisztrációs költségekre és a csekkek

kezelési d í já r a .........................................  100*57 P 629*47 P
Vagyon az 1927. év június 30.-án . . . 4901*43 P

A vagyon részletezése:
K észpénz..............................................................................  300*43 P
Takarékpénztári b e t é t .....................................................  4560*— P
Pénzkövetelés (Varga Zoltán kölcsöne)......................... 40*— P

Összesen . . . 4901*43 P
Vagyon az 1927. év június hó 3 0 .-á n ........................  4901*43 P
Vagyon az 1926. év július hó 1 - é n ............................. 2150*59 P
Vagyonnövekedés az 1926/27. tanévben....................  2750*84 P

A főiskolai segélyzőegylet a hallgatóknak juttatott segélyeket 
abban a reményben utalja ki, hogy a segélyezettek azt valamikor, 
amikor jobb anyagi helyzetbe jutnak, kölcsönnek fogják tekinteni 
és igyekezni fognak azt az egyesületnek megtéríteni.

A főiskolai segélyzőegyletnek régi vagyona, amely a háborús 
évek vége felé már mintegy 70.000 koronára rúgott, nagyobb 
részben hadikölcsönkötvényekből és egyéb államkötvényekből 
áll. Ez a vagyon a budapesti központi állampénztárnál őriztetik 
letét gyanánt, a visszaszerzésére évekkel ezelőtt megtett lépések 
még mindig nem vezettek sikerre. Azonban, ha a cseh állam 
a szóban forgó letéttel szemben támasztott igényeit el is ejti, 
annak devalvált értéke, a remélhető valorizációig, a főiskolai 
segélyzőegylet vagyoni helyzetét semmivel sem javítja.

Épen ebből az okból a legnagyobb hála és köszönet illeti 
meg azt a nemes akciót, amelyet aknaszlatinai György Albert
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bányamérnök a főiskolai segélyzőegylet alaptőkéjének feltámasz
tására a bányász szaktársak között kezdeményezett. A kollégákat 
adakozásra serkentő, lelkes hangú felhívás és kérelem, amelyet 
Zorkóczy Samu, az Országos Bányászati és Kohászati Egyesület 
elnöke is melegen ajánlott a szaktársak figyelmébe, a Bányászati 
és Kohászati Lapok 1927. évi 5. számában jelent meg és azóta 
a segélyzőegylet már hét ízben számolt be a nevezett lap 
hasábjain az akció eredményéről. Már az eddig elért siker is, 
amelyről az alábbi kimutatás ad számot, mindennél ékesebben 
szóló tanúja nemcsak annak a szeretetnek, amellyel a bányász
társadalom az alma materhez ragaszkodik, hanem a hagyományos 
bányászösszetartásnak is. Ha vannak is a bányászkollégák 
között olyanok, akik az akcióba még nem kapcsolódtak bele, 
ennek oka csakis a mai élet ezer gondja lehet, arra azonban, 
hogy az akcióval szemben közönbösek volnának, egy pillanatra 
sem merünk gondolni. Vagy más különben el lehet-e képzelni, 
hogy adományaikkal olyanok is késlekedjenek, akik valaha az 
egyesület és általában a főiskolai jóléti intézmények anyagi 
támogatását maguk is éveken át élvezték? Épen ezért hisszük, 
hogy azok a szaktársak, akik saját gondjaik miatt még nem 
értek rá, hogy egyesületünkre gondoljanak, nem fognak ránk 
neheztelni, ha kérőszavunkkal ismételten bekopogtatunk hozzájuk. 
De még azokat a szaktársakat is, akik adományaik beküldésével 
már hozzájárultak az összetartás és a szeretet szimbólumának, 
az egylet alapjának restaurálásához, arra kérjük, hogy támoga
tásukat a jövőben se vonják meg az egyesülettől.

A szóban forgó akcióhoz való csatlakozásra időközben az 
erdész szaktársak is felhivattak. Ennek eredményéről ebben a 
pillanatban ugyan még nem tudunk beszámolni, amennyiben az 
adakozásra való felhivás csak nem régen jelent meg az Erdé
szeti Lapok 1927. évi VII—VIII. füzetében, azonban ismerve az 
erdészkollégáknak a bányászokénál semmivel sem kisebb áldo
zatra való készségét és összetartását, meg vagyunk róla győ
ződve, hogy az adakozásra való felhivás az ő lelkűkben is lel
kes visszhangra talál.

Az adakozás megkönnyítésére a főiskolai segélyzőegylet 
az érdeklődőknek a kívánt számú postai befizetési lapot szíve
sen rendelkezésére bocsátja, egyébként pedig az adományok 
bianco befizetési lappal is beutalhatok a „m. kir. bányamérnöki 
és erdőmérnöki főiskolai segélyzőegylet“ címén vezetett 57936. 
számú postatakarékpénztári számlára.
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Kimutatás a főiskolai segély zőegy let alaptőkéjének gyarapítására 
a bányász-kohász szaktársak által 1927. augusztus hó 22-ig fel

ajánlott és befizetett adományokról.

Adományozó
Felajánlott Befizetett

adományok

P f P f

Asiel József bányamérnök, Mecsekszabolcs. 15
Balázs István főiskolai tanár, Sopron 120 — 25 —
Blaschek Aladár bányaigazgató, Pécs 240 — 40 —
Boleman Géza főiskolai tanár, Sopron . 120 — 25 —
Buczkó Gábor bányagondnok, Járdánháza . — — 10 —
Bujaló Lajos bányafőmérnök, Diósgyőr . — — 5 —
Bortnyák István bányaigazgató, Nagybátony — — 50 —
Cotel Ernő főiskolai tanár, Sopron . . . . — — 40 —
Csanády László bányaigazgató, Tokod — — 40 —

10. Csia Ignác ny. m. kir. főbányatan., Szentendre — — 8 —
Deniflée Sándor rézműigazgató, Budapest . 60 — 20 —
Diószeghy Dániel főiskolai tanársegéd, Sopron 24 — 5 —

Dunst Sándor oki. vaskohómérnök, Ózd 12 — 10 —
Esztó Péter főiskolai adjunktus, Sopron. 60 — 12 50
Faller Jenő oki. bányamérn., Nagynémetegyháza 20 — 10 —
Faragó Gyula vasgyári igazgató, Ózd — — 50 —
Farkas János bányaigazgató, Budapest . — — 10 —
Félegyházy Dezső bányamérnök, Bodajk 20 — 12 —
Fényes Gyula főfelügyelő, Budapest . . . . — — 12 —

20. Ferjentsik Sándor vaskohómérn., Borsódnádasd — — 10 —

Finkey József főiskolai tanár, Sopron 120 — 25 —
Gácsér János h. bányaigazgató, Dorog — — 30 —
Gólián Pál ny. áll. vasgy. igazg., Diósgyőrvasgyár — — 5 —
Grósz István bányafelügyelő, Tatabánya. — — 15 —
a. György Albert oki. bányamérnök, Budapest. 120 — 25 —
Gy. Gyürky Gyula bányaigazgató, Budapest — — 50 —
Hagen Alfréd, B u d a p e s t ........................................ — — 30 —
Hamrák Ferenc ny. min. tanácsos, Budapest — — 5 —
Harmos Árpád főmérnök, Tatabánya 74 — 10 —

30. Henrich Viktor bányaigazgató, Budapest 50 — — —
dr. Hohes Endre bányakapitány, Salgótarján 100 — 30 —
dr. Hornoch Antal főiskolai tanár, Sopron . 100 — 25 —
Hosztják Albert áll. vasgy. főfelügy., Ormospuszta 60 — 10 —
Huszti Mihály bányamérnök, Ó zd........................... — — 10 —
Huszthy Géza bányatanácsos, Miskolcs . — — 10 —
Illés Vilmos ny. min. tanácsos, Budapest — — 50 —
Jónásch Antal vas- és acélgy. ig., Máriabesnyő 16 — 8 —
Kail József gyárigazgató, Budapest . . . . — — 50 —
Kállai Géza bányaigazgató, Rudabánya . — — 12 —

40. Kálmán Miksa bányamérnök, Tatabánya 120 — 20 —

Kápolnai P. Viktor főbányatanácsos, Sopron 48 — 10 —
Katona Lajos igazgató, Budapest........................... — — 12 —
Kövesi Antal főiskolai tanár, Sopron 36 — 7 50
Kőszeghy Elemér bányamérnök, Egercsehi . 14 — 6 —
Kralovánszky Imre ny. bányaigazg., Baglyasalja — — 10 —
Krcsméry Vladimir ny. áll. vasgy. felügy., Csepel 80 — 20 —
Krutkovszky Károly főisk. adjunktus, Sopron . 72 — 15 —
Kuzén Antal bányafőmérnök, Pilisvörösvár . — — 20 —
Leskó Béla bányamérnök, Tatabánya 24 — 8 —

50. Liha Bertalan bányaigazgató, Özd . . . . 70 — 35 —
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Adományozó

Felajánlott Befizetett

adományok

P | f P f

Liposits János bányaigazgató, Pilisvörösvár. 130 50 _
Litschauer Lajos ny. min. tanácsos, Budapest . — — 10 —
Lukács Lajos oki. bányamérnök, Csolnok . — — 10 —
Mády János m. kir. főbányatanácsos, Budapest 250 — 50 —
Marek Károly ny. vasgy. főfelügyelő, Budapest 24 — 12 —■
Marton György oki. vaskohómérnök, Budapest . — — 20 —
Mayer Rezső bányafelügyelő, Tatabánya 100 — 20 —
M. kir. Pénzügyminiszt. XV. b. oszt., Budapest — * — 50 —
dr. Mihalovits János főiskolai tanár, Sopron 120 — 25 —

60. Mika József főiskolai adjunktus, Sopron 60 — 12 50
Müller Sándor bányaigazgató, Rozsnyó . 150 — 50 —
dr. Sasi Nagy Imre m. kir. bányahat. főt., Pécs — — 25 —
Nahoczky Alfonz főiskolai tanársegéd, Sopron . 72 — 15 —
Oláh Miklós oki. bányamérnök, Kisterenye. — — 15 —

Pántyik Árpád főmérnök, Salgótarján 24 — 10 —

dr. Papp Simon főiskolai adjunktus, Sopron 120 — 25 —
Pattantyús Á. Imre főiskolai tanár, Sopron . 120 — 25 —

id. Pauspertl Károly ny. min. tanácsos, Budapest — — 11 —
Pethe Lajos min. tanácsos, Budapest. — — 20 —

70. Pocsubay János főiskolai adjunktus, Sopron 60 —i 12 50
Pollner Jenő m. kir. segédmérnök, Recsk . 95 — 20 —
Poszt Ferenc bányamérnök, Bodajk . . . . 10 — 10 —
Quirin József vasgyári igazgató, Borsodnádasd. — — 10 —
dr. Quirin Leo kohóigazgató, Budapest . — — 50 —
Ray Lajos oki. bányafőmérnök, Felsőgalla . 20 — 12 —
Rehling Konrád bányaigazgató, Tatabánya . — — 40 —
Rell Béla m. kir. főbányatanácsos, Budapest — — 3 —
Remenyik Ernő bányafőmérnök, Sárisáp — — 10 —
báró Rohr Rezső oki. bányamérnök, Dorog 60 — 12 —

80. Roob József vasgyári igazgató, Ózd . . . . — — 10 —
Roth Kálmán bányafelügyelő, Dorog . . . . — — 10 —
Sallay Sándor bányafőmérnök, Nagybátony. 27 — 15 —
Sas Ferenc áll. vasgy. felügyelő, Budapest . 48 — 10 —
Schivetz Ferenc főmérnök, Budapest. — — 10 —
dr. Schleicher Aladár ny. m. kir. főbányat., Bpest — — 50 —
Schmidt Jenő bányaigazgató.................................. — — 25 —
Schmidt Lajos ny. m. kir. bányafőfelügy., Bpest — — 10 —
Schmidt Sándor bányaigazgató, Dorog . 250 — 50 —
Seefranz Géza bányafőmérnök, Szuhakálló . 56 — 24 —

90. Selmecbányaiak Egyesülete, Budapest — — 80 —
Spannbauer Rezső m. kir. kormányfőtan., Bpest — — 100 —
Straka Vilmos bányafőmérnök, Mecsekszabolcs — — 20 —  .
Szabó Ernő oki. bányamérnök, Pilisvörösvár 40 — 40 —
dr. Szádeczky Elemér főisk. tanársegéd, Sopron 36 — 7 50
Szaucsek Károly oki. vaskohómérnök, Ózd. 20 __ 10 _
Széki János főiskolai tanár, Sopron . . . . 120 — 25 __
Szennovitz Dezső bányamérnök, Felsőgalla . 25 — 11 —
Szilas Gyula bányamérnök, Recsk . . . . 15 — 11 —
Szoboszlay Kornél főiskolai tanár, Sopron . 120 — 25 —

100. dr. h. Sztankay Aba gyógyszerész, Debrecen . 120 — 5 —
Tarnay Miklós oki. vaskohómérnök, Pécel . 40 — 30 —
Tetmajer Alfréd főmérnök, Ó z d ........................... __■ — 10 —
Timkó Gyula bányafőfelügyelő, Komló . — — 3 —
Tomasovszky Lajos főiskolai tanár, Sopron. — — 15 —
Toponarszky Pál főmérnök, Pilisvörösvár — — 10 —
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Adományozó

Felajánlott Befizetett

adományok
P f P f

Törék László vasgy. főfelügy. Diósgyőrvasgyár. _ _ 5 _
Urbányi Dezső bányamérnök, Bánszállás — — 5 —

Ürmösi László főisk. adjunktus Sopron . 60 — 12 50
Vályi Ferenc bányamérnök, Nagymányok — — 10 —

110. dr. Vendl Miklós főiskolai tanár. Sopron 120 — 25 —

dr. Vitális István főisk. tanár, Sopron 120 — 25 —

Wáger Ferenc bányafelügyelő, Mecsekszabolcs — — 20 —

Wágner Tivadar mérnök, Budapest . . . . 20 — 10 —
dr. Walek Károly főiskolai  ̂ tanár, Sopron . 72 — 15 —
Waniek Dezső főmérnök, Ózd.................................. — — 20 —
Weigl Ernő főiskolai tanársegéd, Sopron 48 — 10 —
Wolf József bányamérnök, Nagybátony . 34 — 18 —
Wollner Rezső, S a lg ó ta r já n .................................. — — 5 —
Zsigmondy Hugó bányamérnök, Farkaslyuk. — — 10 —

120. Zorkóczy Samu vasmű igazgató, Budapest . — — 100 —
Zsoldos István vasgy. igazgató, Diósgyőrvasgyár — — 20

Augusztus 22-ig összesen : -r- — 2535 —

HL A főiskolai menza működése az 1926/27. tanévben.

Menzavezető : Benkovits Károly, m. kir. erdőmérnök. 
Beosztva : Mike Pál, m. kir. főerdőőr.

Bodnár András, m. kir. főerdőőr.

Kimutatás az 1926. évi szeptember hő 1-től 1927. évi június hó 
30-ig a főiskolai menzán kiszolgáltatott adagokról.

A  kiszolgáltatott

Év H ó n a p ebédek vacsorák

száma

1926 s z e p t e m b e r ...................................................... 2.242 1.790
1926 október ............................................................. 3.195 2.701
1926 n ovem ber............................................................. 2.492 2.069
1926 d ecem b er............................................................. 1.738 1.334
1927 ja n u á r ................................................................... 1.676 1.180
1927 február ............................................................. 1.593 1.058
1927 m á r c i u s ........................................ 1.616 1.131
1927 á p r il is .................................................................... 589 441
1927 m á j u s ................................................................... 686 557
1927 jú n iu s ................................................................... 561 437

Összesen : 16388 12.698

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



79

Főiskola Menzaalap jövedelem és vagyon kimutatása 1926127. évre.

B e v é t e l e k :

Múlt évi maradvány (1926. VI. 3 0 - á n ) ...............................................  1746 P 41 f
Adományok az alábbi részletezés s z e r i n t ......................................... 3565 P 46 f
Beiratások alkalmából befolyt d íja k ......................................................  905 P 76 f
Időközi kamatok a betétek u t á n ............................................................. 87 P 90 f
Más kezelési ágaktól átutalva.................................................................... 10 P 74 f

Összesen : 6316 P 27 f

K ia d á s o k :

A  főiskolai hallgatóknak kiadott se g é ly e k ......................................... 3256 P 80 f
Maradvány 1927. június hó 30-án : 3059 P 47 f

Adományok részletezése.

A d o m á n y o z ó
Összeg

P f

Az Országos Erdészeti Kongresszus pénzmaradványa 95 64
Mayer Zoltán erdőmérnök a d o m á n y a ......................................... 12 80
Országos Bányászati és Kohászati Egyesület salgótarjáni 

osztálya ............................................................................................... 80
Törék László a d o m á n y a .................................................................... 80 —

A  főiskola tanári kara adománya karácsonyfára . . . . 196 24
A  Györ-Sopron-Ebenfurti Vasút igazgatóság adománya 

k a rácson y fá ra .................................................................................. 24 _
Posta-távirda igazgatóság gyűjtése karácsonyfára . . . . 16 —

Dr. Meiszner Ernő ügyvéd gyűjtése karácsonyfára . 32 —

Sopron szab. kir. város gyűjtése karácsonyfára . . . . 50 —

Sopron vármegye gyűjtése karácsonyfára.................................. 16 —

Sopron m. kir. pénzügyigazgatóság gyűjtése karácsonyfára . 20 —

A  Diákjóléti bizottság kiegészítése............................................... 6 —
Soproni vasárúgyár a d o m á n y a ...................................................... 40 —

Czekelius Günther a d o m á n y a ...................................................... 9 98
Dr. Hornoch Antal főiskolai tanár adománya........................... 75 30
Dr. Walek Károly főiskolai tanár adom án ya........................... 4 70
Vitéz Rhédey László erdőmérnök adom ánya........................... 40 —
Nagyatádi keresztény jóték. nőegylet adománya . . . . 46 80
Sopron szab. kir. várostól az 1927. évre megszavazott 4000 P 

évi segélyből 1927. I. 1.— VI. 30-ig járó időre. 2080
Főiskola hozzájárulása a m enzasegélyekhez........................... 640 —

Összesen : 3565 46

A főiskolai menza támogatása.
A  földművelésügyi minisztérium segélye a menza berendezéseinek

p ó tlá sá ra ...................................................................................................... 1280 P —  f
A  főiskola hozzájárulása a menza üzemi költségeihez . . . .  923 P — f

Összesen : 2203 P —  f
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IV. A főiskolai ínternátus működése az 1926 27. tanévben.

Felügyelő: Weigl Ernő, főiskolai tanársegéd.

A főiskolai internátusnak jelenleg 13 lakószobája van, 
melyek közül egy szoba az internátus felügyelőjének lakása, 12 
szoba pedig a szegénysorsú, de arra érdemes hallgatók lakhelyéül 
szolgál. A 12 szobában összesen 51 lakhely van biztosítva és 
pedig olyan elrendezéssel, hogy a kisebb szobákban 2—3 idősebb 
évfolyamú hallgató lakik, a nagyobb szobákban pedig a bent
lakásért folyamodók számaszerint 4—7 alacsonyabb évfolyamú 
hallgató. Általában az egész év alatt az összes helyek foglalva 
voltak, kivéve természetesen a nyári hónapokat, amikor a bent
lakóknak csak 10 °/o-a maradt bent, olyanok, akik vagy megszállt 
területüek, vagy szigorlatokra készültek. A bentlakó hallgatók
nak általában 70 °/o-a bányász-kohász és 30 °/o-a erdész volt. 
A főiskolai internátus díja havonként 4'80 pengő volt. A teljes 
tandíjmentesek 2*80, a féltandíjmentesek 3'80 pengőt fizettek. 
Ezért a hallgatók kaptak bentlakást, takarítást, villanyvilágítást, 
ágyneműt és ágynemű mosást.

Az internátus szobáit akkor, amikor a hallgatók nyári vaká
ciójukon voltak, a főiskola rektora készséggel bocsájtotta a 
különböző társadalmi egyesületek rendelkezésére. így 1926. 
július 6.-tól 10.-ig az Országos Erdészeti Egyesület Sopronban 
tartotta az Országos Közgyűlését, mikor is a főiskolai internátusbán 
45 erdőmérnök, főmérnök, erdőtanácsos és főtanácsos lakott. Az 
internátus berendezésének kiegészítésére és gyarapítására be
szereztünk : 7 darab gyapjú takarót, 2 darab kétszárnyú nagy 
szekrényt, 24 darab lepedőt és 28 darab vánkostokot.

Az internátus segélyezésére a következő összegek foly
tak be :

A földmívelésügyi minisztérium adománya . . . 1.000*00 pengő
A főiskolai tandíj jutalékból.....................................  485*19 „
Főiskolai segély .................................................. . . 480.00 „__

Összesen: 1.965*19 pengő
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V. Az 1926/27. tanévben beérkezett dologi adományok, 
valamint ajándékok.

a) Kimutatás a dologi adományokról.

Ajándékozó T á r g y Az érdekelt 
tanszék

A  szilvásváradi máv. erdő
üzemi kirendeltség

Különféle bükkfagyártmányok 
(53 36 P értékben)

Krippel Móric főiskolai 
tanár

A fakereskedelmi ismeretek 
litografált jegyzéke (8 P 
értékben)

Dr. Esterházy Pál herceg
Különféle fagyártmányokból, 

tőzegből stb.-ből álló gyűj
temények (253*90 P értékben)

-0)
N(S>C
cd

A magyaróvári főhercegi 
uradalom

Tőzeggyűjtemény (7*60 P érték
ben)

fl
cd

cd

A soproni Bauer Lipót 
r.-t. faárúgyár

Cipőszeggyűjtemény (2 20 P 
értékben)

*C
NC/í
cd

jC

A  Magyar Erdőbirto
kosok faértékesítő 
r.-t. győri telepe

Keményfaárúgyüjtemény 
(9.20 P értékben)

rT3u
w

Krippel Móric főiskolai 
tanár

Növénygyűjtemény 
Kis fagyűjtemény

Krippel Tibor oki. erdő
mérnök

1 rigófészek, 1 kitömött vad
réce és 1 kitömött bagoly

Karácsonyi Sándor ny. 
m. kir. íőerdőtanácsos

23 könyvből és az Erdészeti 
Lapok 4 évfolyamából álló 
könyvgyűjtemény

Eickhoff cég 2 drb rázott csuzda modell
'O
N«flfl
cd

Flottmann cég 4 drb fejtőkalapács *£
cd
CB

Fröhlich és Klüpfel cég 1 drb fejtőkalapács modell
’o>
6
cd

Borsodi Bányatársulat 1 drb kötélkapcsoló 
1 drb régi fejtőék

fl'<d
0Q

Sajókazai Bányatársulat 1 drb csillemodell

6
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Ajándékozó T á r g y Az érdekelt 
tanszék

Eickhoff cég 7 drb fali tábla

Flottmann cég 14 drb fali tábla Bányaművelés- 
tani tanszék

aknaszlatinai György 
Albert

3 drb fénykép Fauck furó- 
garnituráról

Ganz és Társa Danubius 
Gép-, Waggon- és 
Hajógyár r.-t. Bpest.

Egy 360 P értékű aprítóhenger
Érc- és széne- 

lőkészítéstani 
tanszék

Scheibler Ede Lipták- 
gyári vezérigazgató

Körülbelül 250 kg súlyú kül
földi hengerelt és öntött 
vastárgy, valamint pótlék- 
és mintázó anyag

Vaskohászat
t a l  tanszék

A Fegyver- és Gépgyár rt. Az általa készített lőfegyverek 
5 típusából 1-1 nyitott modell

Az erdőműve- 
léstani tan
szék fegyver- 
tani gyűjte
ménye

Mayer Ede élővadkeres
kedő W r.-Neustadt

3 drb nyírfajd (tenyésztés 
kísérleti célra) Erdőművelés-

Láng Gyula fűrésztelep 
tulajdonos, Sopron 2 drb fajtiszta tacskó

tani tanszék

International Education 
Board adományából

1662 P értékű műszer és 
felszerelési tárgy

Erdőrendezés- 
tani tanszék

Felten és Guilleaume 
kábel-, sodrony- és 
sodronykötélgyár rt.

Kábelminta-tábla
Fizika-elek

trotechnikai
tanszék

b) Pályadijak vagyon kimutatása.

Maradvány 1926. július 1 - é n ....................................................................150 P 80 f
Kamatjövedelem 1926/27. évben a betétek után 7 P 43 f

Összesen : 158 P 23 f
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VI. A főiskola személyzetének statisztikája az 
1926 /27, tanévben.
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VII. A főiskolai hallgatókra vonatkozó adatok az 
1926/27. tanévben.

a) A rendes hallgatók létszáma az egyes osztályokban.

Félév

B
án

ya
m

ér
nö

ki

V
as

ko
hó

m
ér

nö
ki

Fé
m

ko
hó

m
ér

nö
ki

E
rd

őm
ér

nö
ki

Ö
ss

ze
s 

be
ir

at
ko

zo
tt

 
ha

llg
at

ók

A
 f

ői
sk

ol
a 

kö
te

lé
ké

be
n 

ál
ló

, 
be

 n
em

 i
ra

tk
oz

ot
t 

ha
llg

at
ók

E
gy

üt
t

I. 66 12 3 86 167 66 233
II. 61 12 3 83 159 66 225

Középérték 63 12 3 84 163 66 229
°/o-ban 393 7'3 1*8 51'6 100 29 129

6*
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b) Vallás.

Mind a négy osztályban volt összesen beiratkozott hallgató

Félév

R
óm

.
ka

th
.

G
ör

.
ka

th
.

G
ör

. k
el

.

R
ef

or
m

.

Á
g.

 e
v.

U
ni

tá
ri

us

M
oh

ám
.

Ö
ss

ze
se

n

I. 115 2 2 14 30 2 2 167
11. 109 2 2 13 29 2 2 159

Középérték 112 2 2 13 29 2 2 163
°/o-ban 686 1*2 1*2 8*3 18*3 1*2 1*2 100

c) Anyanyelv.

Mind a négy osztályban volt összesen beiratkozott hallgató

Félév Magyar Német Bolgár Török Összesen

I. 158 6 1 2 167
II. 151 5 1 2 159

Középérték 154 5 1 2 163
°/o-ban 95*1 3*1 0*6 1*2 100

d) Honosság.

Mind a négy osztályban volt összesen beiratkozott hallgató

Félév

C
so

nk
am

ag
ya

r-
or

sz
ág C

se
hs

zl
ov

ák

R
om

án

Ju
go

sz
lá

v

B
ol

gá
r

Tö
rö

k

Ö
ss

ze
se

n

uralom alatt levő 
elszakított területről

I. 136 11 15 2 1 2 167
II. 129 11 14 2 1 2 159

Középérték 132 11 14 2 1 2 163
°/o-ban 81*1 7*2 8*7 1*2 0*6 1*2 100
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e) Szülők polgári állása.

Mind a négy osztályban volt összesen beiratkozott hallgató

Félév

F
ö

ld
m

ív
es

, 
g

a
zd

a
, 

k
is

b
ir

to
k

o
s 

| 1

K
öz

ép
 é

s 
na

gy
bi

rt
ok

os

Ip
ar

os
 é

s 
ke

re
sk

ed
ő

Ta
ná

r,
 t

an
ít

ó,
 l

el
ké

sz

O
rv

os
, 

üg
yv

éd

M
ér

nö
k

K
öz

ti
sz

tv
is

el
ő

M
ag

án
ti

sz
tv

is
el

ő

H
ad

is
zo

lg
ál

at
ba

n 
ál

ló

N
ag

yk
or

ú

Ö
zv

eg
y

A
lt

is
zt

Ö
ss

ze
se

n

I. 13 5 12 17 2 3 44 23 4 3 33 8 167
II. 12 4 12 15 2 3 42 21 4 4 31 9 159

Középérték 12 4 12 16 2 3 43 22 4 3 32 8 163
°/o-ban 7 3 7 11 1 2 26 13 3 2 20 5 100

f) A hallgatók és előadások száma.

Szakosztály

I. félév elején II. félév elején
E lő a d á s o k ,  
t a n t á r g y a k  

é s  g y a k o r la t o k

- a a >

Ö
ss

ze
se

n
 b

ei
ra

tk
o

zo
tt

 h
al

lg
at

ó
k

A
 

fő
is

k
o

la
 k

ö
te

lé
k

éb
en

 á
ll

ó
, 

d
e 

n
em

 
b

ei
ra

tk
o

zo
tt

 h
al

lg
at

ó
k

Eg
yü

tt

- S a j>

Ö
ss

ze
se

n
 b

ei
ra

tk
o

zo
tt

 h
al

lg
at

ó
k

A
 

fő
is

k
o

la
 

k
ö

te
lé

k
éb

en
 

ál
ló

. 
d

e 
n

em
 

b
ei

ra
tk

o
zo

tt
 

h
al

lg
at

ó
k

:3>>
'O0
W

száma
heti
óra
szám

valamennyi
évfolyamban

I. II. I. II.

évfolyam hallgatója 
volt

évfolyam hallgatója 
volt félévben

Bányamérnöki 10 23 23 10 66 29 95 9 21 21 10 61 29 90 44 38 151 161
Vaskohómérn. 1 3 5 3 12 5 17 1 3 5 3 12 5 17 42 40 155 154
Fémkohómérn. 1 — 2 — 3 1 4 1 — 2 — 3 1 4 17 20 75 83
Erdőmérnöki 17 17 22 30 86 31 117 16 16 22 29 83 31 114 36 32 162 186

Összesen : 29 43 52 43 167 66 233 27 40 50 42 159 66 225 139 130 543 584
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g) Államvizsgák és szigorlatok.

Szakosztály

Államvizsgák
S z i g o r 1 a t o k

I. n .

el
ső

 í
zb

en

pó
tl

ól
ag

ös
sz

es
en

el
ső

 í
zb

en

pó
tl

ól
ag

el
ső

 í
zb

en

pó
tl

ól
ag

ös
sz

es
en

Bányamérnöki . . 7 3 10 6 7 6 8 27
Vaskohómérnöki . 3 — 3 4 2 4 — 10
Fémkohómérnöki. — — — 2 — 1 — 3
Erdőmérnöki . . . 28 — 28 3 18 11 8 40

Összesen : 38 3 41 15 27 22 16 80

h) Oklevelek.

Oklevél

megnevezése

H
on

os
ít

ot
t 

ok
le

vé
l Oklevél

száma
Az 1926/27. tanévben oklevelet 

nyert összes egyének közül 
(vallás szerint)

K
it

ün
te

té
se

s

eg
yé

b

ró
m

. 
ka

th
.

gö
r.

 k
at

h.

>o
'OC‘C0 U

ni
tá

ri
us

Bányamérnöki . . 1 — 25 19 2 2 2 —

Vaskohómérnöki . — 1 6 2 — 4 1 —

Fémkohómérnöki . — — 1 1 — — — —

Erdőmérnöki . . . — — 47 40 — 5 2 —

Összesen : 1 1 1 79 62 2 11 5 —

i) Tandíjmentesség és ösztöndíjak.

O s z t á l y

F é l E g é s z

Ösztön

díjak

tandíjmentesség

L II. |1 i. 1 ii.

f é l é v b e n

Bányamérnöki . . . . 5 3 3 3 7
Vaskohómérnöki . . . 2 1 1 3 3
Fémkohómérnöki . . . — — — — —

Erdőmérnöki.................. 6 7 4 1 8

Összesen : 13 11 8 7 18
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A  m. kir. Bányamérnöki és Erdőmérnöki 

Főiskola

tanulmány rend je
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A bányamérnöki

Tantárgy

Heti
óraszám

Tantárgy

Heti
óraszám

El
ő

ad
ás

Gy
a

ko
rla

t

El
ő

ad
ás

Gy
a

ko
rla

t

I . é v f o l y a m .

Téli (1) félév. Nyári (2) félév.

Mennyiségtan I. 6 — Mennyiségtan II. 6 —

Mennyiségtani gyakorlat I. — 6 Mennyiségtani gyakorlat II. — 4
Ábrázoló geometria I. . 4 — Ábrázoló geometria II. 4 —
Ábrázoló geometriai rajz I. — 6 Ábrázoló geometriai rajz II. — 4
Chémia I.................................. 6 — Technikai rajz . . . . — 6
Fizika I..................................... 4 — Chémia II................................. 4 —

Nemzetgazdaságtan . 3 — Fizika II................................... 4 —
Mechanika I........................... 3 —
Mechanikai gyakorlat I. . — 2
Ipari egészségtan 2 —

Összesen : 23 12 Összesen : 23 16

I I . é v i o l y a m .

Téli (3) félév. Nyári (4) félév.

Mechanika II.......................... 5 — Mechanika III......................... 2 2
Mechanikai gyakorlat II. . — 2 Elektrotechnika I. . 4 —
Grafosztatika . . . . 2 — G épelem ek........................... 4 —

Grafosztatikai rajz . — 2 Geodézia II............................. 4 —
Géprajz elemei . . . . 1 — Geodéziai gyakori, és rajz 11. — 8
Géprajzi gyakorlat . — 4 Epítéstan I............................... 5 —
Mechanikai technológia 2 — Rendszeres ásványtan . 3 —
Geodézia I............................... 4 — Rendszeres ásványtani
Geodéziai gyakori, és rajz I. — 4 gyakorlat........................... 2
Analytikai chémia . 2 — Chémiai gyakorlatok — 6
Szenek chémiája 1 —
Általános ásványtan 3 2
Közigazgatási jog . 3 —
Üzemi számviteltan 1 —

Összesen: 24 14 Összesen : 22 18
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Tantárgy

Heti
óraszám

Tantárgy

Heti
óraszám

E
lő


a

d
á

s

G
y

a


k
o

rl
a

t

E
lő


ad

á
s

G
y

a


k
o

rl
a

t

III. évfolyam.

Téli (5) félév. Nyári (6) félév.
Bányaműveléstan I. \ 4 — Bányaműveléstan II. 4 —
Ercelőkészítéstan I. 4 — Ercelőkészítéstan II. 4 —
Kalorikus és hyJrogépek . 5 — Bányagéptan I....................... 4 —
Gépelemek rajza — 4 Kalorikus és hydrogépek
Elektrotechnika 11. . 2 — r a j z a .................................. — 4

Elektromos mérések — 2 Epítéstani rajz II. . — 4

Építéstan II............................. 4 — Történeti földtan 3 4

Epítéstani rajz I. — 4 Telepismerettan I. . 3 2

Általános földtan . 3 2 Kőzettani praktikum 1 2

Ő s lé n y ta n ........................... 2 4 Magánkeresk. és váltójog . 3 —

Geodézia III............................ 2 —
Földtan-és telepismerettani

kirándúlás2) . . . . — —

Összesen : 2 4 16 Összesen : 2 4 1 6

Tüzeléstani enciklopédia1) 1 —

!) A já n lo tt, de nein k ö te le z ő  tar(tárgy.
2) E g ész  va g y  félnap i k ö te le z ő  k irán d u lások .

IV . évfolyam.

Téli (7) félév. Nyári (8) félév.
Bányaműveléstan III. . 2 — Bányaműveléstan IV. . 4 _
Szénelőkészítés és briket- Bányagazdaságtan . 4 2

tezés .................................. 4 — Bányatelepek tervezése — 6
Bányagéptan II. . . . 3 — Érc- és szénelőkészítő
Bányagéptani rajz I. — 4 művek tervezése. — 4
Bányaméréstan . . . . 4 — Érc- és szénelőkészítő labo
Bányatérképszerkesztés — 4 ratóriumi gyakorlat . — 4
Telepismerettan II. . 3 3 Bányatelepek energia ellá
Üzemi gépkisérletek 2 4 tása és energia gazdál
Munkáskérdés . . . . 1 — kodása ........................... 2 —
A  bányászat története3) . 2 — Bányagéptani rajz II. . — 4
Bányatelepi kirándulás2) . Bányaméréstani gyakorlat — 8

Bánya- és vízjog 3 —
Bányatelepi kirándulások2)

Összesen : 2 1 15 Összesen : 13 28

Vaskohászati enciklopédia1) V /2 Fémkohász, enciklopédia *) 1 2
J) A já n lo tt, de nem  k ö te le z ő  ta n tá rg y .
2) E g ész  va g y  féln ap i k ö te le z ő  k irá n d u lá so k .
8) V iz sg a  k ö te leze ttség  n élk ül.
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A  vaskohómérnöki

Tantárgy

Heti
óraszám

Tantárgy

Heti
óraszám

El
ő

ad
ás

Gy
a

ko
rla

t

El
ő

ad
ás

G
ya


ko

rla
t

i . é v f o l y a m .

Téli (1) félév. Nyári (2) félév.
Mennyiségtan I. 6 . — Mennyiségtan II. 6 —
Mennyiségtani gyakorlat I. — 6 Mennyiségtani gyakorlat II. — 4
Ábrázoló geometria I. . 4 — Ábrázoló geometria 11. 4 —

Ábrázoló geometriai rajz I. — 6 Ábrázoló geometriai rajz II. - - 4
Chémia I.................................. 6 — Technikai rajz . . . . — 6
Fizika I..................................... 4 — Chémia II................................. 6 —

Nemzetgazdaságtan . 3 — Fizika II................................... 4 —
Mechanika I........................... 3 —

Mechanikai gyakorlat I. . — 2

Összesen : 23 12 Összesen : 23 16

I I . é v i o l y  a m .

Téli (3) félév. Nyári (4) félév.

Mechanika II.......................... 5 _ Mechanika III........................ 2 2
Mechanikai gyakorlat II. . — 2 Vasszerkezetek . . . . 2 —

Grafosztatika . . . . 2 — Vasszerkezetek rajza — 2
Grafosztatikai rajz . — 2 G épelem ek........................... 4 —
Mechanikai technológia 2 — Epítéstan I.............................. 5 —
Géprajz elemei . . . . 1 — T ü z e lé sta n .......................... 4 3
Géprajzi gyakorlat . — 4 Elektrotechnika I. . 4 —
Ásvány- és kőzettan . 2 2 F ö ld ta n .................................. 2 2
Fizikai chémia . . . . 2 1 Quantitativ analyt. chémia 4 —
Qualitativ analytikai chémia 2 2 Chém. laboratór. gyakori. I. — 4

Szenek chémiája 1 —
Közigazgatási jog 3 —

Összesen : 20 13 Összesen : 27 13
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osztály.

Tantárgy

Heti
óraszám

Tantárgy

Heti
óraszám

E
lő


ad

ás

G
ya


k

o
rl

a
t

E
lő


ad

ás

G
y

a


k
o

rl
a

t

III. évfolyam .

Téli (5) félév. Nyári (6) félév.
Vaskohászattan I. . 5 _ Vaskohászattan II. . 5 _
Vaskohászattani gyakorlat I. — 4 Vaskohászattani gyakori. II. —■ 6
Kalorikus és hydrogépek . 5 — Kohógéptan I. ...................... 5 —
Elektrotechnika 11. . 2 — G e o d é z i a ........................... 2 —
Elektromos mérések — 2 Geodéziai gyakori, és rajz — 4

Építéstan II..................... 4 — Metallografia II. . . . 2 2
Építéstani rajz I. — 4 Chém. labor, gyakorlat Ili. — 6
Gépelemek rajza — 4 Ércelőkészítéstani enciklo
Metallografia I................. 2 4 pédia ......................... 2 —
Vasércelőfordulások 2 — Építéstani rajz II. . — 4

Chém. laborat, gyakorlat II. — 7 Kalorikus és hydrogépek
Üzemi számviteltan 1 — r a j z a ......................... — 4

Magán-keresk. és váltójog 3 —
Ipari egészségtan 2 —

Összesen : 21 25 Összesen : 21 26

IV . év folyam.

Téli (7) félév. Nyári (8) félév.
Vas- és acélöntészet 2 2 Hengerlés és kovácsolás . 2 _
A  vas alkalm. metallográfiája 2 — Hengerlés és kovácsolási
A  vas alkalmazott metallo gyakorlat.................... — 2

gráfiája gyakorlat — 4 Vasgyári telepek tervezése 1 —
Kohógéptan II................. 4 — Vasgyári telepek terv. rajza — 4
Kohógéptani rajz I. — 6 Vasipari anyagvizsgálat 2 —
Vaskémlészettan 2 — Vasipari anyagvizsgálati
Vaskémlészettani laborató gyakorlat.................... — 8

riumi gyakorlat . — 6 Fémkohászati enciklopédia 2 —
Gáz- és szénelemzési labo Kohógéptani rajz II. — 4

ratóriumi gyakorlat . — 4
Üzemi gépkisérletek 2 4
Kohógazdaságtan 2 —
Munkáskérdés . . . . 1

Összesen : 15 26 Összesen : 7 18

Bányajog1) .................... 3 —

*) A já n lo t t ,  d e  n e m  k ö t e le z ő  t a n t á r g y .
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A íémkohómérnöki

Tantárgy

Heti
óraszám

Tantárgy

Heti
óraszám

El
ő

ad
ás

Gy
a

ko
rla

t

El
ő

ad
ás

Gy
a

ko
rla

t

i . é v f o l y a m .

Téli (1) félév. Nyári (2) félév.
Mennyiségtan I. 6 — Mennyiségtan II. 6 —

Mennyiségtani gyakorlat L — 6 Mennyiségtani gyakori. 11. — 4
Ábrázoló geometria I. . 4 — Ábrázoló geometria II. 4 —
Ábrázoló geometriai rajz I. — 6 Ábrázoló geometriai rajz II. — 4
Chémia I.................................. 6 — Technikai rajz . . . . — 6
Fizika I..................................... 4 — Chémia II................................ 6 —
Nemzetgazdaságtan . 3 — Fizika II................................... 4 —

Mechanika I........................... 3 —
Mechanikai gyakorlat I. . — 2

Összesen : 23 12 Összesen : 23 16

1

I I . é v f o l y a m .

Téli (3) félév. Nyári (4) félév.

Mechanika II......................... 5 _ Mechanika III........................ 2 2
Mechanikai gyakorlat II. . — 2 G épelem ek........................... 4 —
Grafosztatika . . . . 2 — Epítéstan I............................... 5 —
Grafosztatikai rajz . — 2 T ü zeléstan ........................... 4 3
Mechanikai technológia 2 — Elektrotechnika I. . 4 —
Géprajz elemei . . . . 1 — Quantitativ analitikai chém. 4 —
Géprajzi gyakorlat . — 4 Chémiai laboratóriumi gya
Általános ásványtan 3 2 korlat I................................ — 4

Fizikai chémia . . . . 2 1 Randszeres ásványtan . 3 —
Qualitativ analitikai chémia 2 2 Rendszeres ásványtani
Szenek chémiája 1 — gyakorlat........................... — 2
Közigazgatási jog . 3 —

Összesen : 21 13 Összesen : 26 11
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osztály.

Tantárgy

Heti
óraszám

Tantárgy

Heti
óraszám

tQ

III. évfolyam.

Téli (5) félév. Nyári (6) félév
Fémkohászattan I. . 2 — Fémkohászattan II.. 4
Kalorikus és hydrogépek . 5 — Fémkohászattani gyak. I. . 6
Gépelemek rajza — 4 Kohógéptan I......................... 5 __
Építéstan II.............................
Építéstani rajz I.

4

4
Kalorikus és hydrogépek 

r a j z a .................................. 4
Elektrotechnika II. 2 — Metaliografia II. . . . 2 2
Elektromos mérések — 2 Elektrochémia . . . . 3 _
Metaliografia I....................... 2 4 Elektrochém. laboratóriumi
Chémiai laboratóriumi gya gyakorlat........................... — 4

korlat II............................... — 7 Chémiai laboratóriumi gya
Gáz- és szénelemzési labo korlat III............................. __ 6

ratóriumi gyakorlat . — 4 Építéstani rajz II. . — 4
Kőzettan.................................. 1 __
Magán-keresk. és váltójog 3 —

Összesen : 15 25 Összesen : 18 26

IV. évfolyam.

Téli (7) félév.
Fémkohászattan III. 
Fémkohászattani gyak. II. 
Fémtechnológia I. .
Kohógéptan II........................
Kohógéptani rajz I. 
Fémkohászati elemzések 

nedves úton . 
Fémkohászati elemzések

tűzi ú to n ...........................
Fémkohászati elemzések 

tűzi úton gyakorlat . 
Chémiai technológia 
Üzemi gépkísérletek 
Kohógazdaságtan 
Munkáskérdés .
Üzemi számviteltan

Összesen :

Vaskohász, enciklopédia1)

*) A já n lo tt, de nem  k ö te le z ő  tantárgy.

Nyári (8) félév.
3 — Fémkohászattan IV. 2 _

— 6 Fémkohászattani gyak. III. 6
4 4 Fémtechnológia II. . 4 4
4 — Fémkohászati kísérletek . __ 8

6 Vasipari anyagvizsgálat 
Vasipari anyagvizsgálattani

2 —

— 8 gyakorlat........................... — 8
F ö ld ta n .................................. 2 2

1 — Ipari egészségtan 2 —

4
Kohógéptani rajz II. — 4

2
2 4
2
1
1

i 
i 

i

20 32 Összesen : 12 32
11 / 2 — Ércelőkész. enciklopédia1) 2 _

Bányajog1) ........................... 3 —
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I. évfolyam.
Téli (1) félév.

Mennyiségtan I. 6
Nyári (2) félév.

Mennyiségtan II. 2
Mennyiségtani gyakorlat I. — 6 Mennyiségtani gyakorlat II. — 2
Ábrázoló geometria I. 4 — Ábrázoló geometria II. 4 —

Ábrázoló geometriai rajz I. — 6 Ábrázoló geom. rajz. II. . — 4
Általános és szervetlen 

c h é m i a ........................... 4 2
Technikai rajz I. 
Szerves chémia 5

6

Fizika I..................................... 4 — Fizika II................................... 4 —

Általános növénytan 
Ált. növénytani gyakorlat

4
6

Részletes növénytan és 
származástan . . . . 5 8

Üzemi számviteltan 1 Magán-keresk. és váltójog 3

Összesen : 23 20 Összesen : 23 20

II. évfolyam.

Téli (3) félév. Nyári (4) félév.
Mechanika I........................... 3 — Mechanika II.......................... 2 —
Mechanikai gyakorlat I. . — 2 Mechanikai gyakorlat II. . — 2
Földméréstan I. 4 — Középítéstan I........................ 4 —

Földméréstani gyakorlat I. — 4 Földméréstan II. 4 8
Technikai rajz II. . — 4 Földméréstani szerkesztési
Ásvány- és kőzettan 2 2 r a j z .................................. — 4
Termőhelyismerettan I. 3 4 F ö ld ta n .................................. 2 2
Fák anatómiája és fizológiája 2 4 Termőhelyismerettan II. . 3 4
Növénykórtan . . . . 2 2 Erdőbecsléstan . . . . 5 6
Erdészeti állattan 5 4

Összesen : 21 26 Összesen : 20 26
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osztály.
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III. évfolyam.
Téli (5) félév. Nyári (6) félév.

Grafosztatika . . . . 2 — V íz- és hídépítéstan 3 —

Grafosztatikai rajz . — 2 V íz- és hídépítéstani rajz — 2
Középítéstan I........................ 4 — Középítéstan II. . . . 3 —
Középítéstani rajz I. — 4 Középítéstani rajz II. . — 5
Erdészeti szállítóberende- Erdészeti szállítóberende

zések I................................. 4 — zések II................................ 3 82)
Erdőmüveléstan I. . 3 2 Erdészeti szállítóberende
Vadászat- és halászattan . 4 2') zések rajza I. . . . — 4
Nemzetgazdaságtan 3 Erdőműveléstan II. 4 4
Közigazgatási jog 3 — Általános elektrotechnika . 4 —

Lövészeti, vadászati és
halászati gyakorlat . — 4

Mezőgazdaságtan 4 4

Összesen : 23 10 Összesen : 21 31

*) E z e n k ív ü l  s z o m b a to n  e g é s z  n ap  v a c lá s z a t i g y a k o r la t .
2) C s o p o r t o n k é n t  a z  e r d ő m ü v e lé s ta n i  .„ lö v é s z e t i ,  v a d á s z a t i  é s  h a lá s z a t i  g y a k o r la to k k a l* '

f e lv á l t v a .

IV. évfolyam.
Téli (7) félév. Nyári (8) félév.

Fűrésztelepek tervezése 3 2 Erdővédelemtan 4 4
Erdészeti adminisztráció . 3 — Erdőhasználattan . 5 6
Fakereskedelmi ismeretek 3 2 Faipari technológia 4 8
Erdőértékszámítástan . 3 2 Fűrésztelepek tervez, rajza — 4
Erdőrendezéstan I. 5 4 Erdőrendezéstan II. 2 6
Vadpatakszabályozás . 2 2 Erdőgazdasági politika 5 —
Erdészeti jog . . . . 3

Összesen : 22 12 Összesen : 20 28
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