
Az új tervezet letárgyalására az időpont is alkalmasnak lát
szik, mert egy nagy évtizedekre szóló munka előtt állunk, az erdő
birtokosoknak erdők iránti állandó érdeklődése is igen élénk és a 
minisztériumban is igen megértő, méltányos szellem uralkodik az 
erdőkkel kapcsolatos kérdések minél helyesebb megoldását illető
leg. 

A rendelkezésre álló fiatal munkaerő pedig ügyes szervezés 
és vezetéssel a kivitelt illetőleg a legjobb munkaeredmény eléré
sére nyújt reményt. 

Beszámoló 
Tartotta Fekete Zoltán, a M. kir. Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola 
utolsó rektora, a M. kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Karának tanévmegnyitó köz

gyűlésén. 
Tekintetes Egyetemi Közgyűlés! 

A tanévmegnyitó közgyűlésen a lelépő rektor be szokott számolni 
az előző tanév eseményeivel s átadja tisztét az utódjának. 

Az én feladatom ezúttal egészen különleges. Mert ez az intézmény, 
melynek ma megnyitó ünnepét üljük, más, mint amelyre beszámolóm 
vonatkozik. Éppen azért rektori tisztségemet sem adhatom át az új 
vezetőnek. Az elmúlt tanév a M. kir. Bányamérnöki és Erdőmérnöki 
Főiskola utolsó tanéve volt, a most megnyíló tanév ellenben már a 
M. kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem zászló
bontásának a jegyében indul meg. Nemcsak intézetünk, hanem a ma
gyar felsőoktatás történetének is fontos mérföldkövéhez érkeztünk 
tehát el, ennek a tanévnek a megnyitásával. Régi, szépmultú intézmé
nyek egyesültek egy közös kormányzattal bíró, nagy egyetemi szerve
zetben, hogy ezentúl egymással szoros kapcsolatban szolgálják a ma
gyar kultúra ügyét. 

Ennél a jelentős mérföldkőnél, amikor leteszem tisztemet: a 
bányamérnöki és erdőmérnöki főiskola utolsó rektorának tisztét, 
úgy érzem, tartozom azzal ennek a két évszázados, ősi intézmény
nek, hogy beszámolómban ne csak a most lefolyt tanév apró esemé
nyeivel foglalkozzam, hanem a régebbi múltba is visszatekintsek s 
az emlékezésnek is szenteljek néhány percet, amikor az új korszak 
küszöbét forma szerint is átlépjük. 

1735-ben létesült Selmeczbányán a későbbi főiskola őse: az első 
hazai bányaiskola. Célja állami bányászati műszaki szakférfiak neve
lése volt. Ennek vezető tanárává az udvari kamara Mikovényi Sámuelt,. 
koránk kiváló szakemberét nevezte ki, akinek a nevét a hydraulikus 



géptanban, az út- és vízépítéstanban, a magasépítészetben és különö
sen a térképészetben kifejtett munkássága tette bel- és külföldön 
ismertté. A régi budai királyi palotát is ő tervezte. A berlini tudo
mányos akadémia tagsági címét! is elnyerte. Kívüle még négy 
bányatiszt vett részt az ifjúság oktatásában. 

Amint ebből megállapíthatjuk, a szóbanforgó bányatisztképző 
iskola mindenesetre jó intézet kellett hogy legyen, mely az akkori 
idők színvonalán álló szakképzést nyújtott azoknak, akik az állami 
bányászat szolgálatába kívántak lépni. Tagadhatatlan azonban, 
hogy a gyakorlati oktatásra abban az időben még nagyobb súlyt 
helyeztek, mint az elméletire. 

A magasabb színvonalú elméleti szakképzés 1763-ban kezdődött, 
amikor is a bányaiskolán az ásványtani, vegytani és kohászati tan
széket szervezték. Ezt követte 1765-ben a mathematika és 1770-ben a 
bányaműveléstani tanszék szervezése. Ugyanebben az évben kapta az 
intézet az akadémia címet. 

Ezen á ponton meg kell állnunk egy pillanatra. Mert vannak, akik 
a színvonal tekintetében más mértékkel mérik az akadémiai multat, 
mint a főiskolait. 

Mi a mi intézményünk főiskolai jellegét lényegilég 1763-tól, de 
alakilag is legalábbis 1.7!70-től számítjuk. Bár a főiskola címet az inté
zet valóban csak 1904-ben kapta meg, ez a címbeli eltérés a főiskolai 
jelleget felfogásunk szerint érdemileg nem érintheti. A főiskola elne
vezést nálunk annakidején nem ismerték s az akadémia cí-m feltétlenül 
teljes kifejezője volt annak a tudományos színvonalnak, melyet a mai 
értelemben vett főiskolának tulajdonítunk. 

Hogy a Bányászati Akadémia már a XVIII. század végén s a 
IX. század elején milyen színvonalon állhatott, azt leginkább taná
rainak tudományos munkásságából ítélhetjük meg. 

Az első tanárok közt látjuk Jacquin. Miklóst, a híres vegyészt és 
botanikust, a bécsi egyetem későbbi tanárát, kit kiváló szolgálatai el
ismeréséül a bárói ranggal tüntettek ki. Nevét a tudományos körök
ben ma is ismerik. 

Poda Miklós korának híres mathematikusa volt. Mielőtt Selmecre 
került, a gráci múzeumot igazgatta. 

Scopoli Antal, később a páviai egyetem tanára, korának legjelesebb 
természettudósai közé tartozott. 

Delius Traugott Kristóf, a bányaműveléstan tanára, a monarchia 
legfőbb bányászati szaktekintélye, szintén méltó társa volt az intézet 
első tudós tanárainak, kinek bányaműveléstanát, mint alapvető művet, 
a párisi tudományos akadémia támogatásával francia nyelvre is lefor
dították. 

Neves tanára volt még az akadémiának a XVIII. század végéig a 
prágai egyetemi katedráról Selmecre került Peithner Tádé, a bánya
műveléstan tanára, Rupprecht Antal, a híres vegyész, Haidinger Ká-



roly, a csillagász és természettudós, ki geológiai munkáival a péter
vári tudományos akadémia pályadíját nyerte el, továbbá Patzier Mi
hály, a vegyész és metallurgus. 

A XIX. század első felében kitűnt Schittko József, a világlátott 
szakíró és geniális bányagépész, Wehrle Lajos, a vegyész, ki előzőleg 
a bécsi egyetem nyilv. rk. tanára volt, Doppler Kristóf, a híres mathe-
matikus, csillagász és fizikus, kinek nevét akusztikai felfedezései révén 
minden fizikus ismeri. Doppler Kristóf a prágai műegyetem katedrá
ját hagyta ott a selmeciért. Sajnos, később onnan is távozott, hogy a 
bécsi műegyetem meghívásának engedve, a császárvárosba költözzék. 

Nem hagyhatom említés nélkül Miller Albert lovag, helyettes ta
nárnak, a planiméter feltalálójának a nevét sem, ki később a leobeni 
akadémia tanára lett. 

Nyilvánvaló, hogy az a tanintézet, melyen ilyen kiváló erők mű
ködtek, szerénytelenség nélkül igényt tarthat annak a színvonalnak az 
elismerésére, melyet a főiskolai intézményektől megkívánunk. A tan
folyam egyébként három évre terjedt ki s az első évfolyam főleg az 
előkészítő tantárgyak (mathematika, fizika), a második az ásványtan, 
vegytan, kohászat, a harmadik a geológia, bányaművelés, ércelőkészí
tés, gépészet, igazgatástan és bányagazdaságtan, államtudomány, bá
nyajog és erdészettan anyagát ölelte fel. Amint ezekből látható, a ta
nítás sok tekintetben erősen technikai jellegű volt. Különösen a labo
ratóriumi oktatás állott magas színvonalon. Közismert, hogy Francia
ország 1794-ben felállított technikai főiskolájának tanítási rendszeré
hez a selmeci akadémia módszereit vették mintául. 

Az akadémiára való felvételhez középiskolai végzettség kellett. 
Aki csak a humaniórát végezte, azt csak mint vendéghallgatót vették 
fel, vizsgázási jog nélkül. Egyébként megkívánták tőlük a filozófiai 
tanulmányok elvégzését s különösen a természettudományokban való 
jártasságot. Erről felvételi vizsga útján győződtek meg. Ez alól még 
az egyetemi végzettségű hallgatók sem voltak felmentve, kivéve, ha a 
fizikai tudományokból kitűnő egyetemi minősítést tudtak felmu
tatni. Hogy az ebbeli előképzettség megszerzését bárki számára 
lehetővé tegye, 1809-ben „filozófiai kurzust" nyitottak. Ennek 
anyaga hamarosan beolvadt! az első évfolyam tananyagába. 

Bár Mária Terézia királynő már 1770-ben kelt alapítólevelében 
kifejezést adott annak az óhajának, hogy az akadémián az erdészeti 
ismeretek tanítására is kiváló gond fordíttassák, az intézet szervezete 
és tanterve eleinte természetszerűleg csak encyklopedikus jellegű ok
tatást tett lehetővé. S a főszempont az erdészeti szakoktatásban is a 
bányászat ezirányú igényeinek a kielégítése volt. Abban az időben 
ugyanis nagy erdőbirtokok állottak a bányászat gondozása alatt. 

Végre, az egyre fokozódó szükségletnek engedve, 180-8-ban adta 
ki I. Ferenc király azt az intézkedését, amellyel „a célszerű erdőgaz-



daság és erdőművelés, valamint szakképzett erdőtisztek nevelése érde
kében" a selmeci bányászati akadémián nyilvános erdészeti intézet, 
illetőleg a magasabb kiképzés céljait szolgáló erdészeti tanszék létesí
tését rendelte el. Ennek első tanára a braunschweigi születésű, nagy
tudású Wilckens Henrik Dávid, a filozófia és orvostudományok dok
tora lett, ki előadásait ünnepélyes külsőségek közt 1809 februáriusá-
ban kezdte meg. 

Ettől az időtől kezdve egymás mellett fejlődött a bányászati és az 
erdészeti ágazat. Az 1846. évi gyökeres újjászervezéstől kezdve pedig 
az intézet már a Bányászati és Erdészeti Akadémia címet viselte. Az 
erdészeti ágazat első tanárai közül, Wilckensen kívül, kivált és a volt 
monarchia államaiban bizonyos vonatkozásokban még ma is tekintély
nek örvend Feistmantel Rudolf lovag. 

Nem kívánom ezen a helyen a további fejlődés részleteit behatóan 
tárgyalni. Csak természetes, hogy az évtizedek folyamán a tanítás 
rendszere, a tanszékek szervezése, a tanárok és segédtanerők létszáma 
gyakori változásokat szenvedett, amint ez a fokozatos fejlődésnek szük
ségszerű együttjárója szokott lenni. 1846-ban az intézetnek hat ren
des tanára volt, kik a főbányagróf-igazgató elnöklete alatt a tanácsot 
alkották. A tanulmányi időt 4 évre emelték fel. 

Mint érdekes intézkedést kell itt megemlítenem Eötvös József 
báró kultuszminiszternek 1848 júliusában az akadémia igazgatójához 
intézett azt a felhívását, hogy dolgozzon ki tervezetet az akadémiának 
„egy műtanpdával és egy műegyetemmel való összekapcsolására". Ez 
a tervezet el is készült, a bekövetkezett szomorú idők azonban nem en
gedték meg annak megvalósulását. 

A szabadságharc idején az akadémia rövid ideig zárva volt, hogy 
aztán az abszolutizmus korszakában folytassa működését. Ez alatt az 
idő alatt is szerveztek új tanszékeket, szaporították a gépszerkezettani, 
bánya- és kohógéptani órák számát, önállósították a kohászat és fém-
kémlészet tanítását s az általános és részletes fémkohászat elkülöníté
sével lehetővé tették ennek a tanulmányi anyagnak behatóbb tár
gyalását. 

Gyökeres változást jelentett az akadémia további fejlődésben az 
1867. évi kiegyezés. Ennek a változásnak leglényegesebb mozzanata 
volt a német előadási nyelv megszüntetése és a magyar tannyelvre 
való áttérés. 

A külföldiek erre hamarosan elmaradtak, úgyhogy 1869-re már 
csak mindössze 3 ausztriai hallgató iratkozott be, holott azelőtt a kül
földiek a hallgatók összes leszarnának átlag mintegy 45%-át tették. 
Ezeknek legnagyobb részét Ausztria örökös tartományai szolgáltat
ták. A hallgatóság létszáma a külföldiek elmaradása ellenére nem 
esett vissza, sőt a kigyezést követő évtizedben még valamivel többen 
iratkoztak be, mint az előzőben. Az erre következő második évtizedben 



pedig a létszám mintegy 80%-kai emelkedett. 
Természetes, hogy a magyar tannyelvre való áttérés nem kis fel

adat elé állította a tanári kart. A magyar szaknyelv akkoriban fejletlen 
volt s eleinte a tanárok egy része különben sem beszélt kifogástalanul 
magyarul. De csakhamar leküzdötték ezeket a nehézségeket. A felsza
badult magyar géniusz csodákat művelt, A német jellegű akadémia 
rövidesen izig-vérig magyar tanintézetté vált a nemcsak a szaktudo
mányok művelése terén haladt előre hatalmas lendülettel, hanem a 
hazafias magyar szellem kultuszának is erős végvárává fejlődött a 
Felvidéken. 

Az 1872. évi újjászervezés értelmében a Selmecbányái főbánya-
gróf megszűnt az akadémia igazgatója lenni. Az intézet első válasz
tott igazgatója Pöschl Ede rendes tanár lett. Az igazgatót a Felség 
erősítette meg. 

Az újjászervezés nehéz munkájában nagy érdemeket szerzett 
Farbaky István, az akadémia nagynevű tanára s többször újraválasz
tott igazgatója, aki tudományos téren is kitűnt s kinek neve a Far
baky—Schenek-féle elektromos akkumulátor révén sokáig közismert 
volt az elektrotechnikusok körében. 

Az ő javaslata alapján öt osztályt szerveztek: a bányászatit, fém
kohászatit, vaskohászatit, építészetit és gépészetit és az erdészetit. 
Az utóbbin két tanfolyam állott fenn: az erdészeti és az erdőmérnöki. 
Ez az utóbbi 4 éves volt, míg a többi 3 éves. A 4 éves tanfolyamnak 
3 évesre való leszállítását a bányászati tanulmányoknak a kohásza
tiaktól való teljes elválasztása tette lehetővé. 

Farbaky vetette fel annakidején a teljes főiskolai tanszabadság 
eszméjét is, melyet 1872-től 76-ig valóban gyakoroltak. Ekkor azon
ban a szerzett kedvezőtlen tapasztalatok alapján ismét visszatértek a 
kötött tantervhez és tanulmányi rendhez. 

További újjászervezés történt 1876-ban (6 osztállyal), 1896-ben, 
majd 1904-ben. Ez az utóbbi szervezés hozta meg a régi akadémiának 
a főiskola címet, Jellemző, hogy ezt sokan idegenkedéssel fogadták s 
a névváltoztatásnak ezt az alakját nem tartották kedvezőnek a színvo
nal kifejezésére. A selmeci akadémiának megvolt már a maga patinás 
hírneve, míg a főiskola elnevezés idegenül csengett és később valóban 
félreértésekre is adott alkalmat. 

Ezzel az újjászervezéssel a tanfolyam tartama minden szakon is
mét kötelezőleg 4 évre emelkedett. Ezenkívül továbbra is fennmaradt 
a 2 évi gyakorlat kötelezettsége, úgy hogy a mérnöki oklevél megszer
zéséhez legalább 6 év volt szükséges. Az igazgatói intézmény meg
szűnt s az önkormányzattal felruházott tanács élére a 2 évre válasz
tott s a király általi megerősített rektor lépett. Mind a négy osztály
nak külön, egy évre választott dékánja volt. A tanszékek száma 1904-
ben 20-ra rúgott. 



A kiegyezést követő évtizedek tanári karának számos jelese kö
zül Farbaky István, Schenek István, Faller Gusztáv és Károly, Ker-
pely Antal, Herrmann Emil, Cséti Ottó, Sobó Jenő, Böckh Hugó, 
Wagner Károly, Szécsi Zsigmond, Fekete Lajos ,Vadas Jenő és Jankó 
Sándor nevét emelhetjük ki. 

Az intézmény az újjászervezés1 után szépen fejlődött egy évtize
den keresztül. A kormány megértő támogatása a tanszékek felszere
lését örvendetesen fellendítette. Nem csak az ingóleltár gyarapodott 
gyors ütemben az évről-évre rendelkezésre bocsátott átmeneti hitelek
ből, hanem belsőségek vétele ós új építkezések révén az ingatlanok 
is jelentékenyen szaporodtak. A botanikus kertet gyümölcsösökkel 
nagyobbították meg s 1911-ben megépült a kétemeletes, legkorsze
rűbben berendezett kémiai intézet, mely a főiskola büszkesége volt. 

Sajnos, ezt a szép lendületű fejlődést a világháború csakhamar 
megállította. Utána pedig minden áldozatul esett, a szomorú emlékű 
cseh inváziónak. A faiskola földönfutó lett és a menekülőt jellemző 
bizonytalansággal keresett menedéket az ősi fészkéből száműzött 
aimamaternék. Próbálkoztunk a fővárosban, Gödöllőn, Miskolcon el
helyezkedni, de eredménytelenül. 

Segítségünkre jött azonban Sopron városa, melynek érdemes 
polgármestere dr. Thurner Mihály mozgalmat indított a főiskola 
Sopronba hozatalára. Törekvéseit siker koronázta, az intézet Sop
ronba költözött és először a mostani Rákóczi nevelőintézetben, majd 
később véglegesen a régi katonai főreáliskola épületeiben helyezke
dett el. 

Ma már ott tartunk, hogy ennek az intézménynek Sopronban 
gyökere van, hozzánőttünk ehhez a talajhoz és úgy érezzük, hogy ez a 
régi múltú és régi kultúrájú város megfelelő kereteket szolgáltat a 
mi egyetemi intézményünknek, mind a jelenre, mind a jövőre nézve. 

Mostani elhelyezésünk folyamán a kormány, a hazai szaktársa
dalom, vállalatok, társulatok és tudományos intézetek, sőt külföldi jó
tevők támogatásával a dologi újjászervezés terén hatalmas lépéseik
kel haladtunk előre. Elvesztett berendezésünk jelentékeny részét pó
toltuk, a tanszékeket a lehetőséghez képest felszereltük, sőt új épít
kezésekkel is kibővítettük a már meglévő férőhelyeket. Megépült a 
vaskohászati, érc- és szénelőkószítéstani és anyagvizsgálati laborató
rium s a főiskola lövöldéje. 

A város mintegy 3600 kat. holdas tanulmányerdőt bocsátott a 
főiskola rendelkezésére, mely külön állami erdőtiszt gondozása alatt 
áll. Kedvezményes bérért használjuk a város erdejéből kihasított 6000 
holdas tanulmányi vadászterületünket is. 

. Az ifjúsági intézményekre is gondja volt a kormányzatnak. 
Internátust rendeztünk be mintegy 50 hallgató számára, az Ifjúsági 
Kör pedig szép, emeletes épületet kapott otthonul a város belsejében. 



1928-ban megnyilt a soproni Szent Imre kollégium is, mely 60 hall
gatónak nyújt otthont. A kormány ennek építéséhez tekintélyes ösz-
szeggel járult hozzá. 

1923-ban volt az utolsó nagyobb újjászervezés, amikoris az inté
zet a M. kir. Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola címet kapta. 
A két évi gyakorlati szolgálat s az államvizsgarendszer megszűnt s 
helyébe a szigorlati rendszer lépett, két szigorlattal. A félévi kollok
viumok továbbra is kötelezők maradtak. 

A tanszékek száma részben régi tanszékeik kettéválasztásával, 
részben új tanszakok szervezésével jelentékenyen emelkedett. 1934 
elején összesen 31 szervezett tanszékünk volt, melyek közül azonban 
ötöt csak helyettes tanárok töltöttek be. 

A főiskolának két tudományos folyóirata volt: a bányászati és 
kohászati osztály közleményei német nyelven „Mitteilungen" cím 
alatt és az Erdészeti Kutatóintézet és a főiskola közös folyóirata: 
az „Erdészeti Kísérletek". Az elsőnek kiadási költségeit a pénzügy
minisztérium viselte és viseli most is a bányászati kutatások terhére, 
a másikat a földmívelésügyi minisztérium tartja fenn, az Országos 
Erdei Alapból. Ezeknek a folyóiratoknak a révén könyvtárunk sok 
cserepéldányhoz jut hozzá, amelyeket mai kedvezőtlen gazdasági hely
zetünkben különben nem tudnánk járatni. 

Könyvtárunk állománya egyébként már belátható időn belül el
éri az öO.OOO kötetet. 

1927-ben könyvkiadó-alap létesült 46.000 P alaptőkével, a tan
személyzet szakirodalmi tevékenységének támogatására. Ez az alap 
számos tudományos munka kiadását tette lehetővé. Az általános sza
nálás idejében az alap külön kezelése megszűnt ugyan, azóta azonban 
a költségvetésben vannak megfelelő összegek előirányozva könyv
kiadási költségek előlegezésére. 

A főiskola színvonalának emelése tekintetében rendkívül nagy-
jelentőiségű eseményt mutat fel az 1931. év, mely nekünk is meg
hozta a doktori és magántanári képesítés jogát, az egyetemi jelégnek 
•ezeket az elengedhetetlen attribútumait. 

Űigy látszott, hogy a főiskola ezzel mindent elért, amit az ország 
mai viszonyai között elérhetett. Bár sohasem mondtunk lé arról, 
hogy a jövőben az egyetemi címet is megszerezzük, belátható időn" 
belül nem látszott valószínűnek ebbeli tervünk elérése. Pedig a meg
oldás előttünk feküdt, közvetlen közelünkben. 

1933 májusában pattant ki Hóman Bálint kultuszminiszter úr 
nagyszabású terve, mely a József Nádor Műegyetem megszervezésé
hez vezetett s mely a bánya-, kohó- és erdőmárnöki tudományos szak
képzés számára is meghozta a teljes egyetemi jelleget. 

Hogy az errevonatkozó 1934. évi X. t.-c. megszületésének melyek 
voltak a minket érdeklő előzményei, arról a főiskola 1932—33. évi 



évkönyvében számoltam be részletesen s most éppen azért nem kívá
nóik ismétlésekbe bocsátkozni. 

A folyó évi július hó 1-étől költségvetésileg a vallás- és közokta
tásügyi minisztérium tárcájához kerültünk át s az új bánya-, kohó-
és erdőmérnöki kar szeptember 4-én alakult meg formailag is a Szily 
Kálmán államtitkár, miniszteri -biztos úr elnöklete alatt megtartott 
ülésen. Ezen tették le a főiskola volt tanárai az egyetemi tanári esküt. 
A rektor és a dékánok pedig szeptember 20-án tették le megbízatá
sukat az új funkcionáriusok kezébe. 

Ezzel, dióhéjba tömörítve, beszámoltam az elmúlt két évszázad 
történetéről. Ügy érzem, ihogy ezekután nem volna alkalomszerű a 
mult tanév kisebb eseményeiről külön is részletesen megemlékeznem,. 
amint azt a beszámolóval kapcsolatban szokásos. Ezekrenézve utalok 
az 1933—34. tanévről szóló évkönyvre, mely rövidesen meg fog je
lenni. Csupán azt emelem ki, ami a főiskola sorsára nézve elhatározó 
jelentőségű volt. 

Ilyen volt dr. Hóman BáliM kultuszminiszter úr őnagyméltósá-
gának multévi július 4-én és 5-én Szily Kálmán államtitkár úr őmél
tósága kíséretében Sopronban tett látogatása (melyről részletesen 
már mult tanévi évkönyvünk számolt be), mely a helyzet tisztázódá
sát nagymértékben előmozdította. Ekkor nyújtottuk át a főiskola 
emlékiratát is, melyben a tanács az átszervezéssel kapcsolatban fel
merült óhajait fektette le. 

Ezeknek az óhajoknak messzemenő, megértő méltánylása jutott 
kifejezésre az 1934. évi X. t.-c. szerkezetében. A régi főiskolán kép
viselt szakok együttmaradtalk, úgy, hogy az új egyetemi kar az előbbi 
intézmény egyenes folytatásának tekinthető. A főiskola nem szűnt-
meg, csak más alakban él tovább. Változatlanul fenntarthatja régi, 
bevált tanítási rendszerét s nagyobb zökkenők nélkül folytathatja 
eddigi -munkáját. Az ifjúság is megőrizheti régi szokásait, hagyomá
nyait s ápolhatja a Selmecbányáról ide áthozott ősi bajtársi szelle
met. Mindez -máskép lehetett volna, ha a kultuszkormány megértő po
litikája nem támogatott volna ebbeli óhajaink teljesítésében. 

Minthogy azonban jelen beszámolóm a múlttal foglalkozott, régi 
felettes hatóságainkról, a m. kir. pénzügyminisztériumról és a m. 
kir. földmíveiésügyi minisztériumról sem szabad megfeledkeznem. 
Nekik köszönhető, hogy intézményünk oda fejlődött, ahol most áll s 
hosszú évtizedeken át nevelhette a kifogástalanul kiképzett bánya-, 
kohó- és erdőmérnökök igenerációit. Éppenzért nem mulaszthatom el, 
hogy azért a jóindulatú, sőt gyakran lelkes támogatásért és áldozat
készségért, melyet az említet szakminisztériumok részéről .mindenkor 
élveztünk, mint a volt főiskola utolsó, búcsúzó rektora, erről a hely
ről is ne fejezzem ki a tanári testület legmélyebb háláját és köszö
netét. 



Most pedig, a jövő felé fordítva tekintetemet, mint a volt fő
iskola utolsó képviselőije, a magam részéről1 is melegen üdvözlöm a 
József Nádor Műegyetem rektori tanácsát és Tanári testületét s 
kiváltképpen a Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Kar első dékánját. Tu
dom, hogy nála jó helyen van ez a fontos tisztség s hogy ő arra hi
vatott kézzel fogja kormányozni almamáterünk hajóját az előtte álló 
új vizaken. 

Adja a Gondviselés, hogy ez az út áldásos legyen s meghozza 
mindazt, amit az új korszak első évétől várunk. Hozzon megnyugvást, 
biztonságot, jó kilátást és viharmentes kifutást a kitűzött cél felé, 
a mult és a jövő közös célja felé, mely ránknézve nem lehet más, mint 
a. tudomány, a haza és mindezeken át Isten dicsőségének szolgálata. 

Jó szerencsét! 




