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E zen kérdés a Selmeczi
akademiai ifjuság közt me-
rült fel, s mig némelyek

azon véleményben vannak, hogy
az 1862-ki évet kell az Akademia
százados évéül tartani – mint-
hogy Selmeczen elôször 1762-
ben nyitattak Peithner késôbbi
tanár által elôadások; – mások azt
állítják, hogy a százados ünnep
csak 1870-re eshetik, minthogy
az Akademia mint olyan 1770-
ben alapittatott. Megegyezôleg az
illetô részrôl közlött határozatok-
kal, és azon szándékunkkal, kö-
zelebbrôl a bányász tanodák ke-
letkezése és fejlôdésének törté-
netébôl vázlatokat közzétenni;
legyen elôlegesen az 1770-dik év,
az Akademia keletkezésének
theoriai idôpontja, mint valódi
védve. Az Udvarikamarának
1770-dik Aprilis 14-érôl 4594-dik
szám alatt kelt rendeletében érté-
sére adatik a selmeci fô-bánya-
grófi hivatalnak, hogy „Ô Felsége
az Udvarikamara legalázatosabb
elôterjesztése folytán legkegyel-
mesebben elhatározni méltózta-
tott, hogy országanyai gondosko-
dásának azon tekintetben való
hathatós elérésére, miszerént a
Selmecen felállitott eddigi bánya

iskolában ügyes bánya tisztek ne-
veltessenek, és azon ifjak számá-
ra kik magokat ezen pályára
szánják mostantól fogva ott egy
rendes 3 osztályból álló császári
királyi Bányászati-Akademia a
mellékelt terv szerént felállitassék
s a t.”

Miután a fenállott iskola nem
volt rendes Bányászakademia, te-
hát az Akademia alapitási éve
épen oly bizonyosan az 1770-dik
év, mint például valamely egye-
temnek alapitási éve nem az,

melyben ott Gymnasium vagy
Lyceum állitatott, hanem az,
melyben a Gymnasium vagy
Lyceum egyetemmé emeltetett.
Ezen nézetbôl indultak ki eddig
mindenütt az egyetemek, me-
lyekhez a Selmeci Akademia is
számittatik – év-százados ünne-
pének meghatározásánál. Ha ez
nem volna igy, ha a Selmeci inté-
zet mai napig sem lenne egyéb,
mint egyszerü bányász iskola, ak-
kor ennek alapitási éve szolgál-
hatna támaszpontúl az iskola
százéves fennállása ünnepének
megtartására. Ilyen felfogás el-
lenkeznék a bányász egyetem
magasabb jellemével, mely a bá-
nyász-akademiák részére igény-
be vétetik.

Ez az én véleményem, és a bá-
nyászok és hutászok Bécsben tar-
tott utolsó gyülésének elôtanács-
kozásaiban ezen kérdés is – a
gyülési-helynek megválasztása
végett – szônyegre kerülvén, sen-
ki sem érzé magát indittatva az
1862-k év ügyvédéül fellépni ám-
bár ott illetékes és elismert tekin-
télyek, kik a tárgyhoz szólhattak
volna, nem hiányzottak.

(O. H.)
(Erdészeti Lapok, 1862)

Melyik évre esik a Selmeczi bányász
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