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A magyar fõiskolák

Az elsõ magyarországi �bányaiskola� � az európai
hírû Bányászati Akadémia � 1735-ben, még mint
Bergschule néven � Selmecbányán alakult.* Nem kis
büszkeséggel kell tudatosítanunk, hogy a világon is ez
volt az elsõ mûszaki fõiskola! Késõbb a Bánya- és Erdõ-
mérnöki Fõiskola elnevezést kapta. Elsõ vezetõjének az
akkor már neves polihisztor mérnököt � a �magyar
Leonardo da Vinci�-nek emlegetett Mikoviny Sámuelt
kérték fel. Ez az iskola a világ elsõ és így a legrégebbi
bányaiskolája, ugyanis elõdje a III. Károly király alatt
1725-ben létesített középfokú képzést szolgáló ún.
�Gyakorlati Bányaiskola� volt, amelyet 1735-ben felsõ-
fokú képzést biztosító �Bányatisztképzõ Intézet�-té
alakítottak. Az erdészeti oktatás 1807-ben kezdõdött.
Az elsõ megválasztott igazgatója, a bányatanácsos pro-
fesszor, a technikában járatosak elõtt közismert
Christian Doppler (Keresztély) tevékenysége idején
voltak az 1848-49-es forradalmi események, mely
korszak iskolát érintõ történéseirõl � így a kényszerû
tanszünetrõl is � a Bányászati Kohászati Lapok-ból tá-
jékozódhatunk.

A geológiai oktatás fontosságát jelzi az 1763-ban
alapított Kohászati-ásványtani-kémiai Tanszék, melyet
késõbb � már az akadémián � a Bányamûveléstani Tan-
szék, illetve 1840-tõl az Ásványtani-geológiai és Paleon-
tológiai Tanszék keretében végzett ezirányú tevékeny-
ség követ.

1858-tõl e Bányászati Akadémia (Bergakademie)
hallgatója lett Cséti Ottó, aki 1872-tõl a fõiskola segéd-
tanára, rendkívüli tanára, illetve 1878-tól nyugalomba
vonulásáig (1902) rendes tanára volt. Nem feledkez-
hetünk el a Bányászati Akadémia joggyakornokoskodó
hallgatójáról, Szabó Józsefrõl, aki megírta az elsõ ma-
gyar nyelvû �Ásványtan�-t és a �Geológia� c. köny-
veket, illetve az 1848-ban kiadott �Német-magyar bá-
nyászati szakszótár�-t. Vagy a selmecbányai születésû
Hell József Károly neve is emlékezetes, aki a környezõ

ércbányákban bevezetett újszerû bányagépei révén for-
radalmasította a bányamunkát. (Vízemelõ gépek, pneu-
matikus és gõzerõ hasznosítás megoldása, szellõztetés
és az érc-zúzás gépesítése.) A találmányainak 250 éves
elképzelései alapozták meg a mai bányagépgyártást. E
régi nagy nevek korunkban már egy-egy bányaiskolánk
névadóiként szerepeltek.

A nevezetes selmeci alma mater, az õsi bányásza-
ti-kohászati iskola volt a bölcsõje az európai � egyben
a világon létezõ � mûszaki fõiskoláknak. (Az alapítás
200. évfordulójának megünneplésére szervezett ren-
dezvény kapcsán 1935. június 22-i ünnepségen avatták
elsõ díszdoktorukat Hóman Bálint akadémikus sze-
mélyében.) Az egyetem elõbb Sopronba került, ahol
1949-ig az erdészeti fõiskolával közös fedél alatt mû-
ködött. Ekkor a József Nádor Mûszaki és Gazdaságtu-
dományi Egyetem Bánya-, Kohó- és Erdõmérnöki Kar
nevet viselte kétemeletes épületének bejárati homlok-
zatán a bányász kalapácsok és az ötágú csillag között,
a sátortetõ elõtti díszes, koronás, bányászjelvényes
címer alatt. Késõbb ez az épület adott továbbra is ott-
hont az Erdészeti és Faipari Egyetemnek. A Földmérõ
Mérnöki Kar a soproni egyetem alakulásakor Buda-
pestrõl került át, majd a Miskolcra költözéskor egy
része visszakerült Budapestre, míg a bányamérõ mér-
nök hallgatók Miskolcon folytatták tanulmányaikat.
A Soproni Mûszaki Egyetem Földmérõ Mérnöki Kar
jelvényén az 1958-as valétabáli meghívón az alul fél-
körívet alkotó fogaskerék fölötti szokványos bányász
jelvényt alkotó kalapácsokat közrefogó teodolit lát-
ható. Az egyetem számos jelvénye ismeretes, melyek
a szakirányultságokra utalnak. Vizsgálatuk és elem-
zésük túlnõ kereteinken, de említést érdemel a �Ma-
gyar bányászat évezredes történeté�-nek III. köteté-
ben e témában fellelhetõ tanulmány.

Az Erdészeti és Faipari Egyetem Földmérési és Föld-
rendezõi Fõiskolai Kara késõbb (az 1970-80-as években)
Székesfehérváron tovább mûködött.

A magyarországi bányaiskolák
RÓNAKI LÁSZLÓ hidrogeológus, okl. bányatechnikus (Pécs)

A felsõ- és középfokú bánya, bányagépész, bánya- és földmérõ, bányavillamossági,
mélyfúró, olajbányász, gázmérnöki, geológus, hidrogeológus, geofizikus, kohász karok
és szakok nappali, esti és levelezõ tagozatok magyarhoni elterjedésérõl kíván áttekintést
adni a szerzõ, kiemelve a bölcsõnek számító két jellemzõ helyszínen � Selmecbányán
és Pécsett � kifejlõdött iskolák szerepét, és az iskolák névadó személyeit. A felsõfokú
képzés 270 év óta � 5 hónapos megszakítással � jelenleg is folyik, míg a középfokú
bányaiskolák mûködése 270 év után � tíz éve 1994-ben � utolsóként a tatabányaival
megszûnt.

* A monarchia elsõ nem egyházi tanodájában a történelmi Magyarországon német nyelvû oktatás volt, és az 1848-ban Szabó József által
nyomtatásban kiadott német-magyar bányászati-kohászati szótár segítségével kísérlet történt a magyar nyelvû oktatás meghonosítására. A ma-
gyar-osztrák és cseh-morvaországi hallgatók nemzeti ellentétei miatt a bécsi Kamarilla a selmeci akadémia egyedülállóságát megszüntetendõen,
új tanintézeteket szervezett Leobenben és Pribramban 1861-ben, illetve 1865-ben.
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Közben � még ezt megelõzõen � a soproni egyetem
átszervezése miatt a bányász-kohász szak költözésre
kényszerült. Az 1949. évi 23. törvény rendeletével (ké-
sõbb 1956-ban a kezdeti elnevezésétõl megfosztott) az
ún. Rákosi Mátyás Miskolci Nehézipari Mûszaki Egyetem
létesült, mely a soproni iskola fokozatos átköltöztetésé-
vel jött létre. A kezdeti �Fráter� gimnáziumi elhelyezés-
bõl 1952-ben tovább költözött végleges helyére, az újon-
nan épülõ Egyetemvárosba. A Bányamérnöki Kar vég-
legesen 1959-ben települt át. Ezek után a kohász, bá-
nyagépész, majd a geológus, geofizikus és hidrogeoló-
gus képzés is beindult. Jelenleg aMiskolci Egyetemen az-
óta létesült számos kar között a Mûszaki Földtudomá-
nyi Karon folyik a bánya- és geotechnikai mérnökkép-
zés.

Az egyetem és a tatabányai Péch Antal Bányaipari
Aknászképzõ Technikum keretében, mint felsõfokú ok-
tatás, 1962-63 tanévvel indított �Felsõfokú Bányagazda-
sági Technikum Levelezõ Tagozata� is 1969-ig Miskol-
con mûködött.

Megjegyzendõ, hogy a geofizikus és a geológus kép-
zés párhuzamosan a budapesti Eötvös Lóránd Tudo-
mányegyetemen (ELTE) is folyt, illetve a Természet-
tudományi Karon jelenleg is folyamatban van.

Érdekes, hogy �A mecseki kõszénbányászat� törté-
netében találunk egy olyan utalást, miszerint ��több
kezdeményezés történt bányászati egyetem, vagy
fõiskola létesítésére Pécsett (1947, 1958, 1975), erre
végül is nem került sor�. Elvetésének indokait részlete-
sen Krisztián (1997. p. 245.) munkájában találjuk.

A magyar középiskolák

A középfokú bánya-szakiskolák megszervezésének
gondolata elhatározásként az Országos Magyar Bá-
nyászati és Kohászati Egyesület 1893-ban Selmecbá-
nyán tartott közgyûlésén fogalmazódott meg a �bánya-
felvigyázók és -felügyelõk� képzésének megoldására,
jóllehet az elsõ ilyen típusú már Selmecen 1725-tõl,
mint �Gyakorlati bányaiskola� ismert volt. EkkorWies-
ner Rajmár (neve számtalan helyen tévesen �Ray-
mund�-ként v. �Raymár�-ként szerepel. Ld. Raýman J.
munkájában a helyesbítést!) pécsi bányaigazgató
javaslata alapján az iskola székhelyéül Pécsbányatelepet
jelölték ki. Az elgondolás részleteit Péch Antal bá-
nyamérnök dolgozta ki, aki (1873-tól) a selmeci bánya-
kerület igazgatója és 1889-tõl országgyûlési képviselõje
volt. Életmûveként a modern magyar bányaipar egyik
megteremtõjeként emlékeznek rá.

Az iskola létesítését I. Ferenc József király 1895-ben
hagyta jóvá, melyrõl Lukács László pénzügyminiszter
1896. május 11-én saját kezûleg írt levélben értesítette
az Elsõ Dunagõzhajózási Társaságot és Pécs városát.

Ebben olvasható: �Õfelsége, I. Ferencz József 1895.
október 2-án kelt legfelsõbb elhatározása alapján Pécsett
szénbányász-iskolát létesíthet��

A következõ év õszén (1896-ban) Pécsbányatelepen
nyílt meg a középfokú bányaiskola Állami Szénbányász
Iskola néven, 2 éves tanulmányi idõvel. Szirtes Béla pub-

likációjában közölt elsõ magyar középfokú bányaiskola
fényképe immár a múlt értékes relikviája, ugyanis itt,
Pécsbányán a gesztenyési épületben � az 1977. évi le-
bontásáig � rendõrség, majd óvoda mûködött. Az itt lé-
tesült (Sétatér u. 5.) épület falán 1996-tól emléktábla
hirdeti az õsi bányaiskola hajdani helyét.

Eztmegelõzõen �mint arra feljebb utaltam � az elsõ
magyarországi bányaiskola még 1725-ben Selmecbá-
nyán, késõbb 1821-ben a selmeci Szél-aknán német
nyelvû, majd 1873-ban Selmecbányán magyar nyelvû
iskola indult. Még 1834-ben Hunyad megyében Nagy-
ágon, továbbá az 1860-as években Szomolnok, Dobisna,
Nagybánya, Verespatak adott otthont egy-egy újabb ala-
pítású bányaiskolának, illetve 1873-ban Felsõbányán
nyitottak még bányaiskolát. Rozsnyón magán bányais-
kola nyílt.

A pécsi iskolát követõen hasonló tanulmányi idõvel
indultak szakiskolák Ózdon, Diósgyõrben, Tatabányán,
Dorogon és Petrozsényben.

Az I. világháború után csak Pécsett, Dorogon és Óz-
don mûködött 3-4 évre emelt tanidõvel bányaiskola. A
szerb megszállás és a trianoni országcsonkítás hatására
kialakult nehézségek miatt Pécsett az iskola mûködése
évekig szünetelt. A megszállás alóli felszabadulást kö-
vetõen folytatódott az iskola fenntartásával kapcsolatos
vita a város és a Dunagõzhajózási Társaság (DGT) kö-
zött. Hosszú huzavona és az 1926-1928 közötti hivata-
los szüneteltetés után megegyezés történt, miszerint a
DGT kivonul a fenntartás kötelezettsége alól, amit vé-
gül is a város és a kincstár vett át. Így új korszak kezdõ-
dött a bányászati képzésben és az átszervezéssel 1930-
tól a pécsi bányaiskola felvette aMagyar Királyi Bányá-
szati és Mélyfúrási Szakiskola nevet, majd 1940-tõl az is-
kola további átszervezés révén 3-ról 4 évre emelt tanul-
mányi idõvel aMagyar Királyi Péch Antal Bánya-, Kohó-
és Mélyfúróipari Középiskola nevet kapta.

Negyvenhat év után 1942 novemberében Pécsrõl az
iskolát a �második bécsi döntés� révén 1940-ben vissza-
csatolt területre az iparügyi miniszter 107.797/X.1942
sz. rendeletével Nagybányára áthelyezték, ahol azt a kö-
vetkezõ év márciusában avatták föl. Itt 1944-ig nagyon
jól felszerelt, korszerû bányaiskolaként mûködött 100
tanuló elhelyezését biztosító internátussal, 160 tanuló
étkeztetését szolgáló menzával és 4000 kötetes könyv-
tárral, mint errõl az 1944-ben megjelent � elsõ és egy-
ben utolsó � évkönyv tudósít. Az újjászervezett bánya-
igazgatás ugyanis az erdélyi országrész szakembereinek
képzésére helyezte a hangsúlyt, miután aDGT abban az
idõben nem tartott igényt a bánya-altiszt képzésre.

A II. világháború végén, 1944 októberében az isko-
lát menekülésszerûen ismét költöztetni kellett. Elegen-
dõ szállítóeszköz híján hátrahagyták nem csak a gazdag
felszerelést és a könyvtárat, de még az iskola múltját
dokumentáló anyagokat is. A Nagybányán maradt irat-
tár az anyakönyvekkel a háborús események során el-
pusztult. Ott maradt igen sok pótolhatatlan érték, köz-
tük az ásvány- és kõzetgyûjtemény, tablók és térképek.
(Mint a 100 éves jubileumi évkönyvbõl megtudhatjuk,
számos szívszorító visszaemlékezés mellett �Alliquander



Bányászati és Kohászati Lapok � BÁNYÁSZAT 138. évfolyam, 3. szám 25

Ödön miniszteri tanácsos 16.183/1948. szám alatt 1948.
november 24-én átírt a nagybányai román Bányamûsza-
ki Középiskolának ... és kérte az esetleg ott elfekvõ lel-
tári tárgyainak kiadását. Kérése azonban süket fülekre
talált.�)

A szerencsétlen sorsú iskola 1944-ben elõször Sop-
ronba került, az evangélikus líceumba, majd 1946. már-
cius 31-tõl Miskolcon a Diósgyõr-Vasgyárban próbálta
folytatni tevékenységét. A korábbi nevében �rövidí-
tésével� aMagyar Péch Antal Bánya-, Kohó- ésMélyfúró-
ipari Középiskola az iparügyi miniszter 102.254/III.b-
1946 számú rendeletével újra visszakerült Pécsre. Sze-
rencsétlenségükre a Pécs T. J. Város Tanácsától a volt I.
Ferenc József laktanyát kapták meg a Rókus utcában
�20 évi használatra� szóló szerzõdéssel, mégis rövid idõ
után, 1949 februárjában távozni kényszerültek. Az újon-
nan szervezett Magyar Néphadsereg ugyanis igényt tar-
tott a laktanya épületre. Így az iparügyi miniszter a val-
lás- és közoktatási miniszter 17.296/1948.VI.2. sz. ren-
deletével egyetértésben az iskolát Tatabányára helyezte.
Az 1947-48-as pécsi tanév megkezdése után az 1948/49-
es már a záró tanév lett.

A pécsi bányaiskola �tatabányaivá� vált

Az iskolaköltöztetés befejeztével a tanítás Tatabá-
nyán (Felsõgallán) 1949. március 5-én kezdõdhetett. Az
új fõhatóság � a Vallás és Közoktatási Minisztérium �
július 27-én kelt 128-K-30/1949.IV. sz. rendeletével az új
helyen berendezkedett iskola elnevezését Állami Péch
Antal Bányaipari Aknászképzõ Középiskolára változtatta.
Még ez év szeptember 1-jén ugyanott megnyílt egy
újabb párhuzamos iskola Ipari Gimnázium Bányaipari
Tagozata névvel. Ezt követõen a �Péch Antal� nevet tö-
rölték, és szeptembertõl a két iskolatípus újrakeresztel-
ve a 27. Bányaipari Aknászképzõ Középiskola, valamint az
1. Ipari Gimnázium Bányaipari Tagozat névre hallgatott.

1950 szeptember végétõl a két iskola ismét névvál-
toztatást szenvedett, immár szétválasztva mint 1. sz. Bá-
nyaipari Aknászképzõ Technikum és a 2. sz. Bányaipari
Technikum.

1952 szeptemberével nyílt meg a Dolgozók Bánya-
ipari Technikumának Bányamûvelõ Tagozata Nagybá-
tonyban, Petõfibányán és Várpalotán, valamint a Dol-
gozók Bányagépészeti Technikuma Tatabányán. A két
iskola 1955. október 22-én együtt rendezte újabb
névadóját, visszakapva az 1949-ben megfosztott �Péch
Antal� elõnevet.

A nehézipari miniszter a mûvelõdésügyi miniszter-
rel egyetértésben �M�1900/57 sz. rendeletével (1957.
október 1.) elrendelte az 1. sz. és a 2. sz. iskola összevo-
nását egy intézménnyé, Péch Antal Bányaipari Techni-
kum névvel. E rendelettel egyben megszüntették a
Bányaipari és Villamosipari Levelezõ Központot, melyhez
a tatabányai és a várpalotai Dolgozók Bányaipari Tech-
nikuma, valamint a tatabányai és a veszprémi Levelezõk
Bányaipari Technikuma tartozott.

Az 1971-72 tanévtõl az iskolák újabb átszervezése
folytán valamennyi technikum � a tatabányait kivéve �

szakközépiskolává alakult. E sorsra jutott végül a tata-
bányai technikum is, mert 1994. január 1-tõl jelenleg is
már Péch Antal Mûszaki Szakközépiskola és Gimnázium
névvel mûködik.

Egyéb bányaiskolák a II. világháború utáni
Magyarországon

A bányaiskolák közé sorolhatjuk a geológusképzést
betöltõ tanintézeteket is. Így az 1973. szeptembertõl
kezdve folyamatosan Tatabányára települt budapesti
Szabó József Geológiai Szakközépiskolamég 1951 nyarán,
mint az ország elsõ Geológiai Technikuma alakult meg.
Ennek keretében geofizikus szakot is indítottak. Elõ-
zõleg középfokú geológusképzés csak tanfolyamokon
történt Nagykanizsán. A nagy magyar geológus Szabó
József nevét 1955. április 4-én vette fel,melyet az 1958/59
tanév befejezése után történt megszûnéséig viselt.

A bányaipari felnõttoktatás a tatabányai iskola szék-
helyén kívül a nagyobb bányaközpontokban mûködött.
Így a Bányaipari Aknászképzõ Technikumnak Levelezõ
Tagozata 1950-85-ig, Dolgozó Tagozata 1954-70-ig volt.
Geológusok képzése levelezéssel 1974-91-ig történt. A
Bányagépészeti és Bányavillamossági Technikum (késõbb
Szakközépiskola) Levelezõ Tagozata 1958-ban indult, és
1991-ben fejezte be mûködését. Az aknászképzés szak-
mai irányításával a NIM 1969-tõl a tatabányai iskola
igazgatóját bízta meg. Így a levelezõs képzés a Péch
Antal Bányaipari Aknászképzõ Technikum kihelyezett
tagozatain Várpalotán, Veszprémben, Tapolcán, Pé-
csett, Komlón,Miskolcon, Gyöngyösön, Esztergomban,
Budapesten, Nagybátonyban, Dorogon és Petõfibányán
folyt. Újabban a külfejtések igényét kielégítendõ, az
1994/95 tanévben Gyöngyösön indítottak egy levelezõ
osztályt.

Az újrainduló pécsi bányaiskola

Végigkísérhettük a fenti történések révén a hánya-
tott sorsú elsõ pécsi bányaiskolát Tatabányára ke-
rüléséig, illetve attól kezdve ottani gyökeret eresztésétõl
megizmosodásán át a jelenlegi � immár bányaiskola
rangjától megfosztott � állapotáig.

Eközben 1949 szeptemberében Pécsett újra megala-
kult az 1798 óta folyamatosan mûvelt szénmedence igé-
nyét kiszolgáló Ipari Gimnázium Bányaipari Tagozata.

A következõ 1950/51-es tanévtõl a bányaiskola
újabb nevet kapott � hasonlóan a tatabányai iskolákhoz
� sorszámmal jelölve 3. sz. Pécsi Bányaipari Technikum
elnevezéssel. Talán az átszervezési divat miatt az
1951/52 tanévtõl 3 éven keresztül az iskola neve Pécsi
Bányaipari Mélyfúró Technikumra változott, majd 1955
decemberétõl az 1970 augusztusban történt megszün-
tetéséig változatlanul, mint Cséti Ottó Bányaipari Tech-
nikum elnevezéssel mûködött.

A technikum � mint középiskolai érettségit adó is-
kola � tehát újraalakult. Az iskolaindítás a Közokta-
tásügyi Minisztérium irányítása és felügyelete mellett,
az Építõipari Technikum kebelén belül azonos épület-
ben (a Janus Pannonius utcában, a gimnáziummal
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szomszédos patinás sarokház, az ún. �Cseh-palota�-
ban), közös tanári karral, Ipari Gimnázium Bányaipari
Tagozataként, az 1949/50-es kezdõ tanévben közös,majd
a második évtõl külön igazgatással történt. Az elsõ
tanévben Váray Zoltán, Rauch István, dr. Kisbán László
megbízott igazgatók látták el a szervezõdõ új iskola ve-
zetését. Az 1950/51-es �második � tanévtõl az 1970-ben
történt megszûnésig dr. Maress Zoltán bányamérnök
volt az igazgató.

A technikumok � így a pécsi is � az 1951/52-es tan-
évtõl a Nehézipari Minisztérium irányítása és felügyele-
te alá kerültek. Az iskola a kezdetektõl két osztállyal
mûködött, mely a szakosítás során mélyfúró, illetve bá-
nyamûvelõ osztályokra tagozódott. Az iskola által elsõ
oklevelet kapott 47 tanuló 1953-ban lépett ki a gyakor-
lati életbe, illetve közülük hatan az egyetem bánya-
mérnöki karán folytatták tanulmányaikat.

A Dolgozók Bányaipari Technikuma is az 1950/51-es
tanévben ezen iskola keretein belül indult. A Pécsi Bá-
nyaipari Technikum kihelyezett tagozataként 1951-ben
indították a Komlói Bányaipari Aknászképzõ Techniku-
mot, ugyancsak az �anyaiskola� igazgatójának szerve-
zésében és felügyelete alatt. A Levelezõk Bányaipari
Technikuma az 1953/54-es tanévtõl szervezõdött Kutas
Antal igazgatóhelyettes irányításával, majd 1957-tõl
Zöld G. Béla igazgatóhelyettes vezetésével.

A 3. sz. technikum tanulói az iskolától bányász
egyenruhát kaptak a hagyományostól eltérõ tányérsap-
kával és a szokványos bányászjelvényekkel. Az iskola
elsõ önálló jelvénye már 1951-ben e sorok szerzõje által
tervezve készült el bronzból, kék tûzzománccal, hát-
oldalán kitûzõ tûvel 20x15 mm-es méretben. Az iskola
névváltoztatása után is ezt a jelvényt (némi módosí-
tással: kék-fehér haránt osztással színezett tárcsapajzs
alak) használták.

Az iskola kollégiumának történetérõl röviden any-
nyit lehet leírni, hogy a kezdeti három ideiglenes (Baj-
csy-Zsilinszky utcai, Megye utcai, Nagy Lajos gimnáziu-
mi) elhelyezést követõen végül a Leonardo da Vinci
utca, a Káptalan utca és a Hunyadi út által határolt,
1889-ben a székesegyházi énekiskola és kollégiumnak
épült háztömbbe került. Nevelõtestületérõl az évköny-
vekben találunk adatokat.

A Nehézipari Minisztérium 25.455/70. sz. utasítása
alapján a pécsi Cséti Ottó Bányaipari Technikum 1970.
augusztus 31-én megszûnt. Jogutódja a tatabányai Péch
Antal Bányaipari Aknászképzõ Technikum lett, mint
egyedüli technikum az országban, ugyanis az addig mû-
ködõ technikumok a fenti utasításra szakközépisko-
lákká alakultak. Majd 1994 januártól a tatabányait is
elérte az átszervezés, és a továbbiakban napjainkig mint
Péch Antal Mûszaki Szakközépiskola és Gimnázium
mûködik.

Dr. Maress Zoltán igazgató az iskolákmegszûnésével
nyugalomba vonult. 1982-ben 76 éves korában Pécsett
bekövetkezett halálát követõen Budapesten a Farkas-
réti temetõben egyenruhás bányamérnök évfolyamtár-
sai, gyászoló rokonai, tanártársai és volt tanítványai kí-
sérték nyughelyére.

Az ötvenes években alapított további bányaiskolák

A bányaipari technikumok sora nem zárul le a fenti-
ekkel, ugyanis a teljességre törekedve még egyéb intéz-
ményekrõl és a hozzájuk tartozó kihelyezett tagoza-
tairól is kell röviden említést tenni. (Bõvebb ismertetés
megtalálható a hivatkozott forrásmunkákban.)

AMikoviny Sámuel Bányaipari TechnikumBányamé-
rõ Tagozata Miskolcon 1951-ben alakult, és annak pat-
ronálásában még ugyanazon év során indult aDolgozók
Bányamûvelõ és Bányaipari Technikuma Kurityánban.

Az Ózdi Dolgozók Bányaipari Technikuma még
1922-ben szakiskolaként indult. Az 1949 évi átszervezé-
se elõtt mint dolgozók mûszaki középiskolája mûkö-
dött, majd a Dolgozók Bányaipari Technikuma nevet
kapta.

Miskolcon 1953-ban indul a Mikoviny Sámuel Bá-
nyamérõ Technikum Levelezõ Tagozata, majd ugyanott
az 1957/58-as tanévvel a Bányagépészeti Technikum
Levelezõ Tagozata is teret nyert.

Dorogon 1950-ben indított Gépipari Gimnázium
(Technikum) átköltöztetése után az 1951/52 tanévet
Esztergomban folytatta, mint Bányagépészeti Techni-
kum. Késõbb, 1956. május 19-én új nevet kapott: �Hell
József Károly� Bányagépészeti és Bányavillamossági
Technikum (Esztergom-Kenyérmezõ). Az iskola dolgo-
zó és levelezõ tagozatai a megszûntetésükig Esztergom,
Kiskunfélegyháza, Budapest, Salgótarján kihelyezé-
sekkel mûködtek.

A magyarországi bányaiskolák és tanári karuk,
valamint a végzett tanulók

Mindenekelõtt egy felsorolással tekintsük át az
ezredéves országunkban létesült bányászati oktatás
helyszíneit alfabetikus sorrendben, mely településeken
a felsõ- és középfokú bánya-, bányagépész-, földmérõ-,
bányavillamossági-, mélyfúrás-, geológus-, geofizikus-,
olajbányász-, kohász- karok és szakok, valamint esti és
levelezõ tagozatok mûködtek. Az 1. ábrán láthatóak az
iskolákat befogadó helyszínek (melyrõl lemaradt a
Dobsinától D-re 25 km-re lévõ rozsnyói � Ro��ava �
magán bányásziskola).

Összefoglalásul megállapítható, hogy a középfokú
magyar bányászati oktatás 1725-ben az elsõ selmecbá-
nyaival indítva összesen 269 mûködési év után végül a
tatabányai technikummal 1994-ben megszûnt. A Pé-
csett (Pécsbányatelepen) 1896-ban megnyílt bányaisko-
la 46 év után egyéb helyekre (Nagybánya-Sopron-
Diósgyõr-Pécs-Felsõgalla-Tatabánya) költöztetvemûkö-
dött tovább, majd az 1949-ben újraindított pécsi techni-
kum 21 év után 1970-ben szûnt meg.

A felsõfokú képzés ugyancsak Selmecbányán indult
1735-ben, mely 184 év után a trianoni költöztetéssel a
soproni, majd késõbb miskolci székhellyel még nap-
jainkban 270 év elteltével ismûködik. Jelenleg bánya- és
geotechnikai mérnök, olaj- és gázmérnök, továbbá geo-
lógus-, hidrogeológus- geofizikusmérnök képzés folyik.
Ezeken felül Anyag- és Kohómérnöki Karral egészült ki
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a hagyományokra épült jelen bányaiskolája. Miskolcon
kívül jelenleg még Budapesten az Eötvös Lóránd Tu-
dományegyetemen is van geológus és geofizikus képzés.

Emunka terjedelmi keretébe nem fér bele a címben
szereplõ oktatói kar és a végzett növendékek Pécsre
szûkítetten is nyilván nagy anyaga, de ki kell térni annak
� sajnos csupán � korlátozott fellelhetõségére. Már em-
lítésre került a Nagybányáról történt tragikus költözés,
melynek során többek között a pécsi bányaiskola
iratanyaga ismegsemmisült. Ennek okán természetesen
csak a késõbbi idõszakról lehet fellelni adatokat. A
hivatkozott évkönyvekben még találunk névsorokat
igazgatókról, tanárokról és végzett növendékekrõl, de
természetesen nincs mód már az eredeti dokumentu-
mok tanulmányozására vagy ellenõrzésére. Így például
a tatabányai iskola igazgatójától kapott információ
szerint � mint írja: �Irattári anyaggal nem rendelkezünk
(csak a tanulók anyakönyvei találhatók meg isko-
lánkban)�.

A 100 éves évkönyvben olvasható többek között a
�pécsi testvériskola� rövid történetéhez kapcsolt 1953-
1970 években végzett tanulók névsora is, (p. 157-166.),
mely sajnos sok nyomdai elírással terhelt.

Végezetül itt mondok köszönetet a forrásmunkák
alatt említett személyeknek értékes segítségükért.
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Az Érc- és Ásványbányászati Múzeum kiadványai

Dr. Uzsoki András: Adalékok az aranymosás történetéhez és
technikájához

Érc- és Ásványbányászati Múzeumi Füzetek 31. Szer-
kesztõ: Hadobás Sándor, Rudabánya, 2004.

A kárpát-medencei aranymosással kapcsolatban az utób-
bi években több könyv jelent meg, ennek ellenére dr. Uzsoki
András muzeológus fenti címû kiadványa hiánypótló, hiszen
elsõ ízben olvashatunk kötetében teljes történeti áttekintést
az ókori és a közép-európai aranymosásról és az alkalmazott
technológiáról. Erdély már a középkorban Európa legna-
gyobb aranytermelõhelye volt, ezért hívták �arany-ország-
nak�. Volt idõ, amikor a mosott arany meghaladta a hagyo-
mányosan bányászattal kitermelt arany mennyiségét. Annak
ellenére, hogy a mosott aranynak csak egy része került a hi-
vatalos beváltókhoz, jelentõsen növelték a kincstár jöve-
delmét.

A szerzõ részletesen a Duna és a Rajna, valamint mellék-
folyói mentén végzett aranymosás múltjával foglalkozik, de
részletes technológiai leírást ad az aranymosást követõ kémi-
ai feltárás ókori eredetérõl és a legújabb módszerérõl. A
könyv különös értéke az irodalmi jegyzék, amely teljes listáját
adja az aranymosással kapcsolatos kiadványoknak és tanul-
mányoknak.

A kötet 92 oldalon, 22 ábrával jelent meg, A/5 méretben,
300 példányban.

Hazslinszky Tamás: A Baradla-barlang 19. századi nevezetes
látogatói

Érc- és ÁsványbányászatiMúzeumi Füzetek 33. Szerkesz-
tõ: Hadobás Sándor, Rudabánya, 2004.

ABaradla-barlang õsidõk óta nyitott volt, így természetes,
hogy már korábban is sok természettudós, utazó és érdeklõdõ
kereste fel. Hírneve és ezzel járó idegenforgalma a 18. század-
ban nõtt meg, amikor a nyomtatott információ ismertebbé
tette, és lehetõség nyílt a biztonságos utazásra, vendégfoga-
dók, szálláshelyek álltak rendelkezésre.

A szerzõ értékes kultúrtörténeti adatokat tesz közzé e kö-
tetében, amikor feldolgozza azokat a kõbe vésett feliratokat
és naplóbejegyzéseket, amelyek a nevezetes személyek láto-
gatását örökítik meg. Természetesen ma már elítélendõ, de
értékes dokumentációs adatot tartalmaz az a hagyomány,
amikor a nevezetes látogatók egy kiemelkedõ cseppkõbe vagy

barlangfalra vésve örökítik meg látogatásuknak idejét, sok
esetben nem csak a dátum, hanem hosszabb latin mondat
bevésésével. Ilyen József nádor, Ferdinánd fõherceg, gróf
Reviczky Ádám vagy Almássy József fõispán bevésése. Ezek az
oszlopok a mai napig is a bevésett nevekrõl ismeretesek.

Értékesek azok az útleírások, versek, irodalmi alkotások,
rajzok, amelyeknél a barlanglátogatás élménye ihlette meg a
szerzõket. Érdemes néhányat megemlíteni: Gvadányi József,
Csokonai Vitéz Mihály, Almási Balogh Pál, Vajai Vay Miklós,
Kossuth Lajos, Petõfi Sándor, Paál László, Széchenyi István stb.

Két vendégkönyv maradt fenn, bár hiányosan, amely az
1835-1893 közötti idõszak látogatóinak nevét tartalmazza. A
szerzõ 15 ezer bejegyzésbõl válogatta ki azoknak a neveit,
akiknek személye meghatározó volt a magyar technika- vagy
kultúrtörténetben, mûvészetben. Neves írók és mûvészek
mellett a magyar bányászat kiemelkedõ személyeit is megta-
láljuk.

E kiadvány nemcsak a történészek, kutatók számára
jelent értékes adatforrást, hanem élményt és szórakoztató
olvasmányt jelent minden könyvszeretõ számára.

Megjelent 93 oldallal A/5 méretben.

Hubbes Éva: Benkõ Ferenc egyetemjárása

Tanulmány és Benkõ Ferenc peregrinációs albuma,
Rudabánya, 2004.

Benkõ Ferenc (1745-1816) erdélyi református lelkész, ta-
nár, neves minerológus, a felvilágosodás eszméit hordozó
egyik jelentõs természettudósa volt hazánknak. Az erdélyiek
külföldi egyetemjárásának, a peregrinatio academicának a
kérdésemûvelõdéstörténetünk fontos tárgyköre. Idevágó for-
rásaink legnépesebb csoportját a peregrinátiós albumok al-
kotják, írja a bevezetõjében a szerzõ.

Akkor talált rá Benkõ Ferenc egyetemjárásával kapcsola-
tos irataira Hubbes Éva, amikor az 1960-as évek végén a szé-
kelyudvarhelyi Tudomány Könyvtár részére átvette a város
egykori katolikus gimnáziumának a könyvtárát. A 189 bejegy-
zõt tartalmazó albumot úgy rendezte sajtó alá, hogy kiegészí-
tette Benkõ Ferenc hagyatékában és egyéb levéltárakban fel-
kutatott adatokkal, gazdagítva ezzel az erdélyi és az általános
magyar mûvelõdéstörténetet. A kötet értékét növelik a kora-
beli metszetek, rajzok, dokumentációk másolatai és az album
bejegyzõinek gazdag névmutatója.

A könyv A/5 méretben jelent meg 141 oldallal.
Benke István

Könyv- és folyóiratszemle

RÓNAKI LÁSZLÓ bányaipari technikus 1956-1989-ig a Mecseki Ércbánya Vállalat hidrológiai csoportjánál dolgozott,
bányabeli és mélyfúrási hidrológiai vizsgálatokat végzett az ország egész területén. Részt vett termál- és ivóvízkutak
kivitelezésében. Igazságügyi vízügyi szakértõ, a Mecseki Karsztkutató Csoport alapítója és vezetõje.


