
rendezett elõadóteremben és laboratóriumban.
Jacquin ásványtant, kémiát és elméleti kohászattant
(metallurgiát) adott elõ. 

1765. augusztus 13-án Nikolaus Poda jezsuita atyával
töltik be a második, a bányagépészethez szükséges mecha-
nika és hidraulika tanszékét. Mai fogalmakkal úgy
mondhatnánk: az elsõ évben a kohászathoz szükséges
kémiai, kémlészeti és ásványtani ismereteket, a második
évben pedig a bányagépészethez és bányaméréshez
nélkülözhetetlen matematikai és mechanikai ismerete-
ket tanították. Ezt követõen a harmadik évben ezeknek
a bánya- és kohóiparban való alkalmazásával foglalkoz-
tak (bányamûvelés, bányamérés, ércelõkészítés, kém-
lészet, kohászat, bányagazdaság, bányajog, erdészet).

A Habsburg Birodalom területén, Selmecbányán
alapított intézmény korát messze megelõzõen, mai ér-

telemben véve igazi európai intézmény volt. Az akadé-
mia soknemzetiségû professzorgárdája képezte a biro-
dalom, késõbb az Osztrák-Magyar Monarchia bányá-
szata és kohászata számára a szakembereket, a német, a
magyar, a cseh, a szlovák, horvát, szerb és román nem-
zetiségû ifjakat, akik békében és barátságban éltek, ta-
nultak és dolgoztak. 

A bányászati-kohászati-erdészeti szakemberképzés
Alma Matere a Selmeci Akadémia, amely nem csak a
különféle tudományterületek mûvelõit és hallgatóit,
de a monarchia különbözõ nemzetiségû ifjait is össze-
fogta, összekovácsolta. A diákhagyományok, a barát-
ság, a testvériség, az egymás iránti tisztelet és
felelõsség a Selmeci Akadémián alakult ki, és meg-
õrizve maradt fenn napjainkig.

Vivát Akadémia! Vivát Selmec!

K14 Bányászati és Kohászati Lapok

Puza Ferenc

Vivat, crescat et floreat! Éljen, növekedjék és
virágozzék ! *

*Puza Ferenc okl. kohómérnök beszéde 2002. szeptember 13-án Selmecbányán, az OMBKE ünnepélyes választmányi ülésén.

Idén 110 éves, szép ne-
vû és alakulásától azo-
nos nevû Egyesüle-

tünk, az Országos Magyar
Bányászati és Kohászati
Egyesület. Egyesületünk
elõfutárának, õsének te-
kinthetjük azt a szerveze-
tet (Sozietät der Bergbau-
kunde), melyet Born Ignácz
udvari tanácsos Ruprecht
és Poda selmeci professzo-
rokkal hozott létre 1786-
ban Szklenón, 13 európai
ország, Mexikó és Bogota 154 szakembere tagságával.
A társulat Bergbaukunde címmel folyóiratot adott ki
1789-tõl. Az alkalmat Born amalgamáló eljárásának
gyakorlati bemutatására és értékelésére összehívott
„mûszaki konferencia” szolgáltatta.

Az elõbbieket tekinthetjük a világ elsõ mûszaki
egyesületének, szaklapjának és konferenciájának! A
létrejött egyesület azonban nem volt ORSZÁGOS,
hiszen a világra kiterjedõ volt. Nem volt MAGYAR,
hiszen nemzetközi volt. Megelõzte korát és motorja,
Born elhunytával az egylet és a lap is megszûnt.

A reformkor lelkes hangulatában, többek között Szé-
chenyi ösztönzésére is teret kapott az egyesülés – „egyesü-
lésben az erõ” – eszméje. A Kossuth Lajos pénzügymi-

niszter által 1948. május
15-ére összehívott – a
kincstári és magánbányá-
szat vezetõit a magyar bá-
nyászattörténetben elõször
egybefogó – értekezlet
egyik témája: alakuljon or-
szágos tudományos egylet a
bányászoknak. Ekkor már
alakulóban volt egy „földis-
mereti egylet” a Magyar-
honi Földtani Társulat, jó-
részt selmeci végzettekbõl.
A történelem közbeszólt,

de az eszme élt. Az erdész testvérszaknak is sikerült létre-
hoznia, megmagyarosítania saját egyesületét 1866-ban.

A bányászegylet elõfutára és harcosa volt Péch Antal
által beindított Bányászati és Kohászati Lapok (1868),
melyet a hetvenes évektõl a század végéig az Akadémia
professzorai szerkesztettek. Az 1885. évi Országos Ki-
állítás alkalmával Budapesten, Zsigmondi Vilmos vezeté-
sével történt alapítási kísérlet megakadása után a
selmeci fiatalok kezdeményezték a Magyar Bányászati
és Kohászati Irodalompártoló Egyesület létrehozását, hogy
„amíg az OMBKE áldásos mûködését megkezdhetné, létez-
zék egy szûkebb körû egyesület, amely azt némileg pótolja.” 

Így történhetett, hogy az Irodalompártoló Egylet
1892. június 27-i közgyûlésén annak elnöke, Sóltz Vil-

Ünnepi választmányi ülés. 2002. IX. 13. Puza Ferenc megemlékezése



K15Bányászati és Kohászati Lapok

Az OMBKE Választmányának segítségével helyreállított 1848-as Honvéd
szobor avatási ünnepsége

Koszorúzás Faller Károly professzor sírjánál

mos feltehette a kérdést: „kívánják-e, hogy az egyesület
az OMBKE neve alatt kezdjen azon nehéz munkába,
melynek célja a magyar bányászat felvirágoztatása, a ma-
gyar szakirodalom fejlesztése és e tényezõk által a magyar
állam konszolidációjának elõmozdítása.”

A lelkes jelenlévõk az Egyesületet közfelkiáltással
megalapították. Elfogadták az alapszabályt, megvá-
lasztották a vezetõséget.

elnök: gróf Teleki Géza, 
ügyvezetõ alelnök: Sóltz Vilmos, 
alelnökök: Lukács Ottó miniszteri tanácsos és

Borbély Lajos Rima Murányi Rt. vezérigazgató, 
titkár: Cséti Ottó,
tiszteleti tagok: Farbaky István és Péch Antal,
mind ismert nevek az egyesület élõ és további törté-

netében. Védnökké választották az Erdészeti palota, a
gyûlés helyszíne felavatása alkalmából Selmecen (de
nem a gyûlésen) tartózkodó Wekerle Sándor pénzügy-
minisztert (aki õsszel az elsõ polgári származású ma-
gyar miniszterelnök lett). A pénzügyminiszter megen-
gedte, hogy a Bányászati és Kohászati Lapokat az új
egyesület átvegye. Elhatározták, hogy az egyesület tag-
jai tagdíjuk fejében illetményként fogják kapni a lapot
(így van ez azóta is! és ezért nehéz rajta változtatni).

Az egyesület elsõ 10, igen aktív évét Selmecbánya
székhelyrõl irányította Sóltz Vilmos. Az utolsó selmeci
választmányi ülésen mondta az õt váltó Sobó Jenõ: „ Mi
részünkrõl továbbra is szeretettel és figyelemmel fogjuk kí-
sérni és tehetségünk szerint elõsegíteni annak a csemetének
a fejlõdését, amelyet 10 éven át atyai szeretettel gondoztunk
és ápoltunk.” Az egyesület így már megerõsödve indult
további, 100 éves útjára, mi pedig idézzük újból Sobó
Jenõt (emlékbeszéd Sóltz Vilmos fölött):

„Mélyen tisztelt közgyûlés! 
…Nekünk, Sóltz utódainak még nagyon sok a teendõnk

addig, amíg csak távolról is elérve és megvalósítva látjuk azt,
ami az õ lelkének eszményképe volt. S e téren minden bányász-
ra és kohászra – kicsinyre és nagyra – nagy feladatok várnak.
Kell, hogy hazánk minden bányásza és kohásza velünk tartson,
gyámolítson törekvéseinkben, értsen egyet az Egyesület céljával
s legyen buzgó munkása és hû õre. Csak akkor, ha majd min-
den bányászati iroda, minden bányász szíve egy-egy forrás
lesz, amelybõl egyesültünk iránt szeretet, odaadás és igaz áldo-
zatkézség fakad, csak akkor lesz Egyesületünk nagy és hatal-
mas, csak akkor valósítjuk meg Sóltz eszményét. 

Adja Isten, hogy úgy legyen!”

Jó szerencsét!

A selmeci Akadémia alapítását megörökítô emléktábla megkoszorúzásaÜnnepi választmányi ülés. Selmecbánya, 2002. IX. 13.


