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Bevezetés
E sorok irója már két év elõtt tett
közzé egy értekezést a bányászati és
kohászati évkönyvek 17-ik köteté-
ben „Történeti jegyzetek a selmeczi
bányászati és erdészeti akadémiáról”
czim alatt, mely chronologikus rend-
ben egész 1868-ig mindent magában
foglal, a mi emlitésre méltót ez ügy-
ben a helybeli irattárban találni lehe-
tett. Csak késõbb jutott szerzõnek tu-
domására, hogy a bécsi cs. és kir.
pénzügyminiszteriumnál lovag
Hauer Gyula pøbrami bányász-aka-
démiai tanártól az összes akadémiai
ügydaraboknak jegyzéke létezik, a
melynek áttekintése valamint az ille-
tõ ügydarabok ismételt és szorgos át-
vizsgálása nem csekély módosítá-
sokra és bõvitésre adtak alkalmat a
jelen kiadásban. Egyszersmind ki
van egészitve az akadémia történeté-
nek vázlata és mellékelve mindazok-
nak névjegyzéke, kik az akadémia
megnyitása óta az elsõ évszázad vé-
géig ezen intézeten tanultak.

Ha az életkort, mint természetes,
nem a keresztségtõl, hanem a születési
naptól számitjuk, ugy a selmeczi akadé-
mia 100 éves fennállásának ünnepét már
1868-ban kellett volna megülnünk, mert
1763-ban lett elõbb a vegytan, két évvel
késõbb pedig a mennyiségtani tudomá-
nyok számára egy-egy tanszék felállitva,
és vettetett meg alapja a késõbb emelt
teljes bányász-akadémiának. Eleintén
ugyancsak gyakorlati bányász-iskolának
neveztetett, azonban már keletkezése óta
magán viselé egy felsõbb bányászati tan-
intézetnek jellegét, ugy hogy midõn az
1770-ben bányász-akadémia rangjára
emeltetett, csak is a már megerõsödött
magzat részesült uj keresztségben. Bár-
miként legyen azonban, tény, hogy
Selmecz szabad királyi bányavárosa mint
a bányász- és erdész-akadémia székhe-
lye 100 évnél tovább részesült azon sze-
rencsében közelebb és távolabb esõ vi-
dékekrõl, ezer meg ezer tanulót fogadni
falai közé, kik késõbb mint természet-
vizsgálók, mint geologok, bányászok és
kohászok, nemcsak Európának minden
országaiban, hanem még idegen világré-
szekben is mûködtek. Sokan kitüntették

magukat közülök tetteik által a gyakorla-
ti bányászat és kohászat terén, mások ta-
lálmányaik, és nem kis számmal irodalmi
mûködéseik által, ugy hogy a selmeczi
akadémia büszkén nézhet mûködésének
eredményére, valamint fejlõdésének tör-
ténetére is, habár fennállása óta sok oly
akadályokkal kellett küzdenie, melyek
fejlõdésében hátráltatták.

A következõ rövid történeti vázlat-
nak feladata kimutatni intézetünknek
fejlõdését, szervezetét és mûködését a
lefolyt évszázad alatt. Könnyebb átte-
kintés végett az három idõszakra oszta-
tott, melynek mindegyike, a mint arról a
t. olvasónak alkalma lesz meggyõzõdni,
bizonyos jellemzõ mozzanattal bir.

Az elsõ idõszak 1763-1820-ig terjed.
Hogy az akadémiának fejlõdése a bá-

nyászati tudományok fejlõdésével és ter-
jedésével karöltve járt, az igen természe-
tes, de hogy a tanrendszer oly gyakran
szenvedett változást: azon méltán lehet
csodálkozni; ugyanis többször megtör-
tént - hogy már megállapitott tanszékek
ismét eltöröltettek és a tantárgyak majd
ilyen, majd olyan rendben, majd ezen

majd egy más tanár által tanittattak.
Joggal lehet állitani, hogy ezen idõ-
szaknak némely phasisai a kisér-
letek, az ingadozás és határozatlan-
ság jellegét viselik magukon. Ezen a
tanrendszerben tapasztalható inga-
dozás, továbbá megfelelõ helyisé-
geknek hiánya, a tanitásnál elkerül-
hetetlenül szükségelt segédeszkö-
zök és gyüjtemények tökéletlensé-
ge, valamint a tudományok akkori
állásához mérten is csekély száma a
tanároknak, lehettek fõokai annak,
hogy némely külföldi tudóst, kik
akadémiánkat a mostani évszázad
elején meglátogatták, ezen intézet-
nek állapota ki nem elégitett.

A második idõszaknak, mely
1820-1847-ig terjed, különösen el-
sõ két tizedében nem lehet félreis-
merni a nyugodt, idõszerinti és si-
kerdús mûködést.

Ezen idõszaknak utolsó tizedé-
ben azonban ismét érezhetõ lett a
tanerõk elégtelensége, és hogy a
tanitás több irányban nem oly terje-
delemben s oly modorban történik,

mint azt a tudományok akkori állása
megkivánta; ez oknál fogva azon idõ-
szaknak végén két uj tanszék állittatott
fel, egyik a mineralogia, geognosia és
paläontologia, a másik az ábrázoló mér-
tan számára.

A 3-ik idõszakban az akadémiának új-
já szervezésétõl 1846-ban egész a jelen
korig a tanulási idõ 4 évre terjesztetett ki,
s a tanárok nemcsak az elméleti, hanem
a gyakorlati kiképzést is maguk vezetik.
A korszellem azon követelésének, hogy
a bányászok és kohászok szakmáikban
szoros értelemben vett tudományos ki-
képzést nyerjenek és a gépészetben is
alapos ismereteket szerezzenek, az
elõkészitõ és szaktudományoknak czél-
szerü felosztása, a tanerõk szaporitása és
a gépészetnek rendes elõadása, általán-
véve egy rendszeres és logicai alapon
nyugvó tanterv által lett segitve.

Elsõ idõszak
Az elsõ tanszék alapítása.

A selmeczi akadémiának alapitása
elõtt azon ifjak, kik a bányászatnak szen-
telték magukat, néhány kitünõbb bányá-
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szati és kohászati tiszttõl nyertek
kézmûvesi módra oktatást, és azon
mystikus fény, melylyel ezen tisztvi-
selõk sok évi tapasztalásaikat körül-
vették, nem kevéssé nehezitette a
növendékek kiképzését. Minden
bányakerületnek volt bizonyos
számu tisztjelöltje, kik késõbb gya-
kornokoknak neveztettek. Ezek
egyes jelesebb mûszaki tisztviselõk
oldala mellé voltak rendelve, kiknek
vezetése alatt gyakorlati kiképezte-
tésüket több irányban nyerték, ugy
mint: a bányászatban, az érczek
elõkészitésében, a kohászatban,
erdõszetben és gazdászatban. Ezen
tisztjelöltek vagy gyakornokok, kik-
nek száma a különbözõ idõszakok-
ban külömbözõ volt, bizonyos java-
dalmakban részesültek; igy például
1725-ben a tisztjelöltek fizetésére
(Intertenimente) a három magyar
bányakamaránál összesen 1500 fo-
rint volt évenként kivetve. A bánya-
tisztjelöltek eleinte minden negyed
évben, késõbb évenként egyszer
vizsgáltattak meg. A tiszti állomások,
üresedés esetén, végleges betöltésig
tisztjelöltek által láttattak el és csak oly
tisztjelöltek nyerhettek mûszaki tisztvise-
lõi állomásokat, kik abban tökéletesen
jártasok voltak, sõt volt idõ, midõn csak
oly gyakornokok tarthattak igényt tisztvi-
selõi állomásokra, kik egy idõig felügye-
lõk teendõit végezték.

Már 1735-ben létezett Selmeczen egy
bánya-iskola. Ugyanis az idézett eszten-
dõben Lauern császári comissariusnak
ajánlatára az alsó-magyarországi tisztje-
löltek száma 26-ról 8-ra lett leszállitva, és
ezek számára a bányaiskoláni tanitást il-
letõleg egy instructio dolgoztatott ki,
megállapittatott azon dij, melyet a mû-
szerek használásaért kelletett fizetniök,
és kilátásba helyeztetett bizonyos
Makoviny Sámuelnek, mint mennyiség-
tanárnak kineveztetése. A bánya-iskolák
életbeléptetésére Magyarországon azon-
ban csak 1774-ben került a sor s mind-
össze 3 ilyen lett felállitva, ugymint: egy
az alsó-magyarországi bányakerületben,
egy Szomolnokon és egy a temesi bán-
ságban. Egy felsõbb bányászati taninté-
zet alapitásának eszméje elõször 1761-
ben pendittetett meg.

Végre 1763-ban dicsõ Mária Therézia
királyunk uralkodása alatt kezdett oszol-
ni azon homály, mely a bányászati tudo-
mányokat körülvette s fogamzott meg a
terv egy önálló bányászati fõtanintézet-
nek Selmeczen történõ alapitására, me-
lyen már a következõ év 1-sõ septem-
berével kezdetét is vette a nyilvános tani-

tás a vegytannak elõadásával, mi végbõl
Jacquin Vilmos neveztetett ki cs. kir. bá-
nya-tanácsosi ranggal ezen tantárgynak
tanárául. Ezen hires férfiu, ki késõbb ér-
demei folytán bárói rangra emeltetett és
1818-ban elhunyt, volt tehát az akadémi-
ának elsõ tanára.

Az erdészeti tanintézetnek alapitása.
A selmeczi erdészeti tanintézetnek

alapitása 1807-be esik. Az erdészeti tu-
dományok számára alapitott tanszék az
udvari kamarának 1808-ik évi január 5-
ikérõl szóló intézménye szerint dr.
Wilkens Henrik Dávidnak Braun-
schweig-Volfenbüttelbõl adományozta-
tott. Wilkens, ki cs. kir. bánya-tanácsossá
és a selmeczi erdészeti tanintézet rendes
tanárául történt kineveztetése elõtt a
waltershauseni „Forst-und Jagdsocietät”
tagja volt, elõadásait a fõbánya-grófi hi-
vatal összes tagjainak jelenlétében 1808-
ik évi február 12-én egy ünnepélyes be-
széddel nyitotta meg.

Az eredeti tanterv és a nevezett tanár-
nak kézbesitett utasitás szerint az erdészet
tanitására szánt idõ a bányász-növendé-
kek számára 2 évre lett megszabva.

Az elsõ évben a hallgatók a mennyi-
ségtant, erõ mûtant, a természet tudo-
mányt, az erdészeti növény- és állat-tant,
valamint az erdészeti vegytant hallgatták.

A második évfolyamban azon bá-
nyász-növendékek számára, kik a gya-
korlati bánya-mûvelést hallgatták, az er-

dészet gyakorlati részének tanitása
volt megszabva. Ez magában foglal-
ta az erdõk nevelését és mívelését,
valamint az idegen fanemek
meghonositását, továbbá az erdõ-
mértant, a térképezést, az erdõbecs-
lést és rendezést, végre az usztatás
és szenitést, nem különben a csu-
szornák, uszatavak és gereblyék
épitését.

Az erdészet tanitására hetenként
egy délelõtt és egy délután volt
megállapitva.

A legfelsõbb elhatározás értel-
mében az erdészeti intézet életbe-
léptetése által mindenkinek, ki arra
hivatva és eléggé elõkészültnek
érezte magát, alkalom nyujtatott
magát az erdészetben kiképezni, e
szerint el lõn rendelve, hogy a ma-
gán-erdészeti növendékek nem
csak azon a bányászati növendé-
kek számára megszabott két na-
pon, hanem a hétnek többi napjai-
ban is oktattassanak az erdészet-
ben, ugy hogy ezen növendékek
legfölebb másfél év alatt hasznos
erdõgazdákká váljanak.

Azon erdõsz-növendékek is, kik szá-
mára késõbb több magy. kir. udvari ka-
marai nagyobb részt 300 frtos ösztöndij
rendszeresittetett, kényszeritve voltak,
mielõtt az erdészeti tanfolyamba léptek,
az elsõ bányász-akadémiai tanfolyamot,
t. i. a mennyiségtant és természettant
végezni.

Késõbb az erdészeti tudományok
számára kiszabott tanidõ rövidnek bi-
zonyult be és az elõadások ezen tudo-
mányokból 2 évre lettek kiterjesztve.

Az erdészeti tanár mellé késõbb egy
végzett bányász-növendék, névszerint
Ráth Ignácz, ki annak elõtte az erdésze-
tet hallgatta, mint ideiglenes segédtanár
lett adva, és az erdõ-mértan elõadásával
valamint az erdészeti térképek elké-
szitésének oktatásával lõn megbizva.

A segédtanár helye hosszabb idõn át
többször betöltetlen maradt, mely idõ
alatt annak teendõit a bánya-míveléstan
tanára végezte.

Az erdészeti gyakorlatok megtartásá-
ra az erdészeti tanintézetek a szászkõi
bánya-kincstári uradalomban fekvõ
szklenói erdõk voltak kijelölve.

Az erdész-növendékek szintugy mint
a bányász-növendékek, mindaddig míg
Selmeczen tartózkodtak, a fõbánya-grófi
hivatalnak voltak alárendelve s vizsgái-
kat is nem félévenként, hanem az elõ-
adások bezárása után ezen hivatal ülnö-
keinek jelenlétében tették le.

(Folytatjuk)
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