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2005. október 27-én 1400 órakor fényképezõgépem-
mel felszerelve mentem � egyetlen kohászként � a szo-
boravatásra. Ekkor már az �ábris-matézis� épület elõtt
gyülekezett az ünneplõ sokaság. Már itt állt Stasney Al-
bert professzor � fehér lepellel letakart � szobra, két ol-
dalán waldenben 2-2 erdõ-, ill. faipari mérnökhallgató.

Az avatóünnepség szervezõje és konferálója Tóth
Mariann, a Nyugat-Magyarországi Egyetem kommuni-
kációs irodájának vezetõje volt. Elsõnek prof. emeritus
Horváth Jenõ, volt intézeti igazgató, ny. egyetemi tanár
lépett a mikrofonhoz, hogy ismertesse dr. h.c. Stasney
Albert életútját.

Stasney Albert élete és munkássága

Stasney Albert 1889. november 16-án született Dé-
ván. 1907-ben érettségizett a dévai fõreálban. Egy évi
katonai szolgálat után kezdte el tanulmányait a Magyar
Királyi Bányászati és Erdészeti Fõiskolán, Selmecbá-
nyán, fémkohómérnök hallgatóként, melyeket 1912-
ben fejezett be. November 1-jétõl kinevezték az általa
nagyon tisztelt dr. Fodor László tanársegédjének. 1917
márciusában tette le a fémkohómérnöki szakállamvizs-
gáit és fémkohómérnöki oklevelet nyert.

Oktatói munkássága 1914-ben az I. világháború
miatt megszakadt, behívták katonának és súlyosanmeg-
sebesült.Mint 50%-os hadirokkant 1917-1918-banmás-
fél évig a Fischamendi Katonai Repülõgép és Motor-
gyár öntödéjében voltmûszaki vezetõ. Itt nem kisebb vi-
lágnagyságokkal dolgozott együtt, mint Kármán Tódor-
ral és Asbóth Oszkárral.

A háború után visszakerült a selmeci fõiskolára. Ek-
kor a fõiskola vezetõségének döntenie kellett, hogy a fõ-
iskola Selmecbányán maradjon-e vagy magyar intéz-
ményként valamely magyar városban települjön le.
Thurner Mihály, Sopron város polgármestere megfelelõ
helyet biztosított a fõiskola oktatóinak és hallgatóinak.
Az átköltözés irányítását Stasney Albert tanársegédre
bízták.

Dr. Fodor László 1924-ben bekövetkezett halála után
az ábrázoló geometria tanszék ideiglenes vezetésével
bízták meg. 1925-ben adjunktus, 1926-ban fõiskolai
rendkívüli, majd 1932-ben fõiskolai rendes tanári kine-
vezést kapott. 1934-ben egyetemi nyilvános rendkívüli,
majd 1937-ben egyetemi nyilvános rendes tanárrá ne-
vezték ki. A tanszéket nyugdíjazásáig, 1963-ig vezette.

Stasney professzor legfontosabb feladatának az ok-
tató-nevelõ munkát tekintette. Az ábrázoló geometrián
kívül oktattamég amûszaki rajzot és a géprajzot is. Elõ-
adásaira rendszeresen készült, állandóan új és gyakor-
lati ismeretekkel bõvítette azokat. Elõadásait a tõle
megszokott következetességgel, szemléletesen és érthe-
tõen tartotta. Erõs akaraterejére vall, hogy sérült keze
ellenére kiválóan bánt a rajzeszközökkel.

51 éven át fáradhatatlanul és töretlenül végezte
munkáját. Bánya-, kohó-, erdõ-, faipari-, földmérõ-,
geofizikus- és geológus mérnökök sok generációja ke-
rült ki keze alól, akik a gyakorlati életben jól megállták
helyüket. Tanítványai elõször az Õ oktatásán keresztül
ismerték meg a mérnöki gondolkodásmódot és ennek
rajzban való kifejezését. Igazi tanítómester volt. Oko-
san, céltudatosan bánt az ifjúsággal. Tudta, hogy nem az
elnézés és a liberális módszer használ az ifjúságnak. Tu-
datosan alkalmazta azt a módszert, hogy feladatokkal
kell ellátni a hallgatóságot és a feladat teljesítését meg is
kell követelni. Elõadásaihoz jegyzeteket, számos okta-
tási segédletet írt.

A sokrétû oktatómunka és egyéb elfoglaltsága mel-
lett kutatómunkára is volt ideje. Ezekben elsõsorban
bányászattal és geofizikával kapcsolatos problémák fog-
lalkoztatták, melyek grafikus úton, ill. ábrázoló geome-
triai módszerekkel is megoldhatók. Néhány téma: �Két
folyosó adott feltételek melletti összekötése�, �A vetõ
esésvonalán lecsúszott terep vizsgálata�. A geofizikával
kapcsolatos munkája: �Mesterséges rengéshullámokat
reflektáló sík térbeli helyzetének konstruktív meghatá-
rozása�.

Az oktató-nevelõ és tudományos munka mellett
nagy lelkesedéssel foglalkozott a korszerû sokszorosítá-
si módszerekkel. E célbólmintaszerû könyvkötõrészleg-
gel is rendelkezõ sokszorosító mûhelyt létesített. Szíve-
sen segített másoknak is. Részlet az Országos Széchenyi
Könyvtár fõigazgatójának levelébõl: �Professzor úr ter-

Két �ábris� professzor életrajza Stasney Albert szobra
leleplezésének apropóján
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vei alapján jobban és olcsóbban tudjuk elõállítani a kö-
tészetünkhöz szükséges aranyozóprést, s ez a munkát
szebbé teszi, megjavítja és felgyorsítja. Fogadja Profesz-
szor Úr hálás köszönetemet.�

1920-ban nõsült. Házasságukból egy fiú és egy lány
született. Fia a II. világháborúban elesett, lánya ma is él
Miskolcon. Egészségi állapota miatt ma nincs itt, de itt
üdvözölhetjük unokáját.

Számos társadalmi szervezetnek volt tagja, így az
Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület-
nek, a Frankenburg Irodalmi Körnek, a Soproni Város-
szépítõ Egyesületnek, a Hadirokkantak Országos Szö-
vetségének.

Munkássága elismeréseként 1953-ban megkapta a
Munka Érdemrend arany fokozatát, majd az erdõmér-
nökképzés terén elért eredményeiért az Erdészet Kivá-
ló Dolgozója kitüntetést, valamint az oktatásban és ku-
tatásban elért eredményeiért egyesületünktõl 1969-ben
a Mikoviny Sámuel emlékérmet. 1962-ben az egyete-
münk által adományozható legnagyobb kitüntetésben
részesült, díszdoktorrá avatták. Ugyanebben az évben
vehette át fémkohómérnöki aranyoklevelét Miskolcon.
1963-ban történõ nyugdíjazása után is rendszeresen be-
járt az egyetemre.

Stasney professzor 1971. szeptember 28-án halt
meg, temetése október 4-én volt. Az Erdészeti és Faipa-
ri Egyetem aulájában ravatalozták fel, és innen kísérték
utolsó útjára családtagjai, rokonai, az egyetem oktatói
és hallgatói, tisztelõi, volt tanítványai, hogy kegyelettel
mondjanak búcsút a kiváló professzornak.

Horváth Jenõ professzor avatóbeszéde után Walter
Dezsõ gépészmérnök, Sopron polgármestere beszélt,
hogy mennyire örül annak, hogy a jelenlegi rektor mû-
ködése alatt már 5-6 érdemdús professzor szobrát avat-
ják fel. Ezzel nemcsak az egyetemet, hanem Sopron vá-
rosát is gazdagítják. Úgy érzi, hogy ezt a városnak és ne-
ki, személy szerint is támogatnia kell, annál is inkább,
mert dr. Gunda Mihály professzor idejében a tanszéken
dolgozott � a Géprajz c. tárgyat adta elõ. Ekkoriban �
nyugdíjasként � Stasney professzor rendszeresen bejárt
a tanszékre, akitõl nagyon sokat tanult, és kapcsolatuk
szinte személyes barátsággá fejlõdött.

Ezt követte a fehér lepel eltávolításakor a megérde-
melt taps, mert ekkor láttuk elõször Stasney professzor
jól sikerült bronzmellszobrát, a soproni származásúKu-
tas László szobrászmûvész alkotását.

Utána sokan helyezték el a kegyelet koszorúját az új
szobor elé a következõ sorrendben: dr. Faragó Sándor, a
Nyugat-Magyarországi Egyetem rektora, dr. Mészáros
Károly, az erdõmérnöki kar dékánja, dr. Kovács Zsolt, a
faipari mérnöki kar dékánhelyettese, dr. Ormos Tamás,
a Miskolci Egyetem mûszaki földtudományi karának
dékánhelyettese, dr. Temesvári Ágota, a helyi egyetem
matematika intézetének vezetõje,Walter Dezsõ, Sopron
polgármestere és végül, de nem utolsó sorban, a család
nevében Petrásyné Richter Márta, az unoka és férje Pet-
rásy Miklós bányamérnök, a Bányászati Fejlesztési Inté-
zet utolsó vezérigazgatója.

Az ünnepségen elhangzott Lászlófy Aladár erdélyi

költõ �De hát a 2 x 2� c. verse, melyet Tóth András, a
kommunikációs iroda munkatársa adott elõ. Végül a
Bányász- és Erdészhimnuszt énekeltük el.

Az ünnepségen részt vett dr. Pléh Csaba akadémi-
kus, az MTA fõtitkárhelyettese és dr. Mészáros Ernõ
akadémikus, az MTA veszprémi akadémiai bizottságá-
nak alelnöke is. Ugyanis ezen a napon egy akadémiai
rendezvény is volt, melynek keretében délelõtt megko-
szorúzták gróf Széchenyi István nagycenki sírját.

A felemelõ ünnepségrõl távoztomban egy gondo-
zott szakállú �bácsi� szobra tûnt fel az �ábris� épület kö-
zelében. Közelebb lépve a posztamensen olvastam,
hogy ez az ünnepségen többször említett dr. Fodor Lász-
ló professzor bronz mellszobra, szintén Kutas László
szobrászmûvész alkotása.

Tekintettel arra, hogy az alma materünk hajdani
�ábris� professzorai közül személyesen csak a ma 70 év
feletti bányászok, kohászok és erdészek találkozhattak
Stasney professzorral, elõdjével, dr. Fodor professzorral
pedig senki, mert 1924-ig oktatott Sopronban és még ez
évben el is hunyt, ezért elhatároztam, hogy életrajzát az
érdeklõdõk elé tárom.

Dr. Fodor László élete és munkássága (1855-1924)

Fodor (1882-ig Mayerhoffer) László 1855. január 25-
én született Szakolcán, Nyitra megyében. Középiskolai
tanulmányait szülõvárosának gimnáziumában,majd Po-
zsonyban a Királyi Katolikus Gimnáziumban végezte.
1873-ban kitüntetéssel érettségizett. Ez idõre már be-
érett aMagyar Tudományos Akadémia (1830) matema-
tikus tagjainak ama törekvése, hogy a matematika okta-
tás színvonalát emeljék és meginduljon a matematikai
élet hazánkban. Két központ alakult ki: Budapest és
Kolozsvár. Fodor László már Budapesten az 1871-ben
alapított mûegyetemen kezdhette meg felsõfokú tanul-
mányait, melyeket egy év elteltével a bécsi mûegyete-
men folytatott. Elõször mérnöki szakon tanult, késõbb
pedig mennyiségtant és ábrázoló geometriát hallgatott.
1878-ban Bécsben, majd 1883-ban Budapesten szerzett
középiskolai tanári oklevelet mennyiségtanból és ábrá-
zoló geometriából.

A besztercebányai fõgimnáziumnak 1878-1883 kö-
zött helyettes-, majd 1883 májusától rendes tanára volt.
Rajzoló geometriát, díszítményes rajzot és szabadkézi
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rajzot tanított. Feladatának tekintette a tárgykör színvo-
nalas tanítását, figyelembe véve a mûvészeti jellegû kí-
vánalmakat is. Több, a középiskolások számára készült
tankönyve származik ebbõl az idõbõl. Ezek egy részét
társszerzõvel írta.

A kolozsvári egyetemen doktorált matematikából,
kísérleti fizikából és elméleti asztronómiából. 1887-ben
bölcsészeti doktorrá avatták. Ebben az idõben jelent
meg �A körkonoid metszetei lappal� c. munkája (Ko-
lozsvár, 1886). Ebben a konoid-, azaz kúpfelület síkkal
való metszeteit osztályozta.

1887-ben a selmeci fõiskola ábrázolómértan vezetõ-
je, Pöschl Ede nyugdíjba ment. A megüresedett helyre
Fodor László is pályázott és nyert.

A Bányászati és Erdészeti Akadémián az ábrázoló
geometriát és grafosztatikát, elemzõmértant, térképraj-
zot és szabadkézi rajzot tanított, elõször II. osztályú ren-
des tanárként és királyi bányatanácsosként. Elõadásait
�lebilincselõ közvetlenséggel� tartotta, kedvet ébresz-
tett az általa tanított tantárgy iránt. Az ábrázoló geo-
metriából írt tankönyvek mellett foglalkozott gyakorlati
kérdésekkel is. 1894-ben jelent meg Hermann Emil
�Szilárdságtan� c. könyve, melyben a grafosztatika részt
írta.

Nagy szerepet játszott az akadémia átszervezésében.
1904-ben a 3 éves akadémia 4 tanéves fõiskola lett, az
intézmény élén igazgató helyett a rektor állt. 1904-ben
I. osztályú rendes tanárrá és királyi fõbányatanácsossá
nevezték ki és Õ lett az 1904/06. tanévekben a fõiskola
elsõ rektora, 1906-1908 között prorektor volt. 1904-ben
elkerült az ábrázoló mértan tanszékrõl a gömbhárom-
szögtan és az analitikus térgeometria, valamint a gra-
fosztatika. Amegmaradt tananyag így is két féléves volt.
Mint a fõiskola vezetõje, igen nagy felelõsséget érzett a
magas színvonalú oktatás fenntartásáért. A BKL-ben
1905-ben jelent meg cikke �A selmecbányai m. kir. Bá-
nyászati és Erdészeti Fõiskola tanári emlékirata a fõis-
kola székhelyének áthelyezése tárgyában� címmel,
melyben többek között ezt írja: �A fõiskola feladata
eszerint lerakni azt az alapot, mely a késõbbi gyakorlati
ismereteknek biztos látással való megszerzésére és tu-
datos fejlesztésére képesít. Minél erõsebb, minél széle-

sebb az alap, annál biztosabb, annál tágabb a rajta nyug-
vó épület: minél többet képes a tudományos kiképzés a
fõiskolán nyújtani, annál élesebb lesz a szemünk, tágabb
a látókörünk, biztosabb az ítéletünk és termelékenyebb
az alkotóképességünk. Más szóval, a tudományos neve-
lésnek a fõiskolán többet kell felölelnie, mint amennyit
a késõbbi speciális tevékenység megkíván.�

A fõiskola 1905/06-os tanévbeli helyzetérõl is írt cik-
ket: ��aFõiskola eredményeimegállják helyüket a bu-
dapesti Mûegyetem vonatkozásában is.� Ebben a cikk-
ben értesít egy 40 fõs könyvtári olvasóterem megnyitá-
sáról is a fõiskolán. Az 1910/12. tanévben ismét a fõisko-
la rektora, majd 1912-1914-ben prorektora.

Selmecbánya társadalmi köreiben is betölt �köztisz-
teket�,mint pl. a Katolikus Egyházközség elnöke, azAt-
létikai Klub ügyvezetõje, a Pisztolylövészeti Egyesület
elnöke.

1919-ben a cseh megszállás miatt a fõiskola, vele
együtt Fodor László is elhagyja Selmecbányát. 1919-
1922 között Sopronban a Károly laktanyábanmûködött
a fõiskola méltatlan körülmények között. 1922-ben he-
lyezték el a fõiskolát a Katonai Fõreáliskola épületei-
ben. Az 1923/24-es volt utolsó tanéve. 37 esztendeig ve-
zette az ábrázoló geometriai tanszéket. A soproni idõ-
szakban már egy tanársegéd is segítette munkáját,
Stasney Albertm. kir. fõmérnök.

Fodor László 1924. augusztus 17-én halt meg Sop-
ronban, Budapesten temették el.

A hazai ábrázoló geometriai oktatás úttörõje volt.
Tankönyvei némelyikét húszszor adták ki és idegen
nyelvre is lefordították, sokáig használták a fõiskolai és
középiskolai oktatásban. Nagy tanáregyéniség, pedagó-
gus és közlendõjét tisztán, érthetõen megfogalmazó, te-
remtõ ember volt.

Az elõzõekben leírtakért köszönetet mondok Tóth
Mariann asszonynak segítségéért, valamint a soproni
egyetem könyvtárosainak, akik rendelkezésemre bocsá-
tották �Fodor László élete ésmunkássága� c. kiadványu-
kat H. Temesvári Ágota és Vermes Imre tollából, mely
2000-ben az �Erdésznagyjaink arcképcsarnoka� c. soro-
zat 10. köteteként jelent meg. Készséges segítségükért
ezúton fejezem ki hálás köszönetemet.
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Egyesület tisztelettel meghívja a
JÓ SZERENCSÉT köszöntés elfogadásának 112. évfordulója alkalmából rendezendõ ünnepségre.

Az ünnepség 2006. április 7-én (pénteken) 10.30 órakor kezdõdik a várpalotai JószerencsétMûvelõdési
Központban (Várpalota, Honvéd u. 1. ).

Program:
Benkovics István, a MECSEKÉRC Rt. vezérigazgatóhelyettese: A bátaapáti radioaktív-hulladék tároló

föld alatti kutatási- és létesítési programja
Dr. Stróbl Alajos, az ETE alelnöke: Aktuális gondok a villamosenergia ellátásban
Koszorúzás
Állófogadás

Az ünnepségre tisztelettel várjuk!
A Szervezõbizottság




