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A növendékekre vonatkozó
rendeletek
A növendékre vonatkozó legfontosabb
intézmények ezen idõszakból – könynyebb áttekintés végett chronologikus
rendben összefoglalva - a következõk:
A gyakorlatokat illetõleg. Az 1825-ik
év december 24-kérõl 6688-ik sz. a. kelt
intézménynyel elrendeltetett, hogy a
végzett bányász-gyakornokok, miután
már a gyakorlati bánya-mérészetbõl is
nyertek oktatást, három hónapon által a
gépészet, az épitészet és az érczek
elõkészitésénél, nemkülönben a számvevõségnél alkalmaztassanak.
A lemondási téritvények eltöröltetnek. 1825-ig kénytelenek voltak az
önkénytes bányász-növendékek az
akadémiába való fölvételük alkalmával
téritvények által lekötelezni magukat,
hogy mindaddig míg a sor rájuk nem jõ,
kincstári segélyre semmi igényt sem tartanak. Az 1825-ik év september 3-káról
kelt udvari intézmény ezen reversálisokat fölöslegesnek nyilatkoztatta és
megszüntette, a fölvételi okmányok
azonban oly záradékkal voltak ellátva,
hogy az elõadások látogatásának engedélye által az illetõk nem tarthatnak
számot bánya-kincstári tisztségre.
Fölvétel az akadémiába. Azon folyamodványokról, melyek az akadémiába
való fölvételre vonatkoztak, egész
1832-ig a fõbánya-grófi hivatalnak õ felségéhez kelletett jelentést tenni. Az
1832-ik február 25-kérõl kelt udvari leirat ezen folyamodványok elintézésével
a magy. kir. udvari kamarát bizta meg.
Néhány hónappal késõbb, még
ugyanazon évben, elrendeltetett, hogy
az akadémiai elõadások látogatásához
semmi magasabb engedély nem kivántatik, hanem elégséges, ha a folyamodók a fõbányagrófi hivatal, mint akadémiai igazgatóság elõtt, a philosophiának absolválását kimutatják.
Ösztöndijak és segélyezések. Az
1832-ik évi julius 4-én kelt legfelsõbb leirattal az akadémiai tanulók számára 45
kétszáz pengõ frtos ösztöndij alapittatott,
a végzett és az államkincstári szolgálatba
felvett vagy felveendõ gyakornokok számára pedig ugyanannyi 200 frtos évi
segélydij rendszeresittetett.
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Ezen ösztön- és segélydijból a bányaszámvevõségi szakra 7 ösztöndij és 7
segélydij esett, minek következtében a
többi bányászati, kohászati, pénzverdei
és sóbányászati osztály számára 38
ösztöndij és 38 adjutum maradott. Ez alkalommal meg lettek szüntetve az eddigi
segélyezések és lovagrendi ösztöndijak.
Elrendeltetett továbbá:
1. hogy az akadémiának látogatása
mindenkinek megengedtetik, ki a szükséges elõképzettséget kimutatja.
2. A nem-ösztöndijazott növendékeknek tetszésükre bizatott azon szaknak megválasztása, melyben magukat
képezni szándékoztak.
3. Az ösztöndijasok kötelezve voltak
a tantárgyakat a megszabott rendben
hallgatni.
4. Egy ösztöndij elnyerésére megkivántatott, hogy a folyamodók elõképzettségüket, feddhetetlen erkölcsi magaviseletüket és szegénységüket hitelesen kimutassák.
5. Az ösztöndijnak élvezete a 3 tanévre és a 4-ik gyakorlati évre volt megszabva.
6. Csak az elméleti és gyakorlati kiképzés után volt képesitve a bányásznövendék államszolgálatra és a tisztieskünek letételére. Segély-dijakban a
legképesebb, de szegény s az akadémiából kilépõ növendékek és a dijnélkül
szolgáló gyakornokok részesittettek.
Az ösztöndijak adományozása az
akadémiai igazgatóság meghallgatása
után legfelsõbb helyt történt.
Az elsõ két tanfolyamnak összevonása. Az akadémiába lépõ azon növendékeknek, kik valamely német örökös tartománybeli egyetemen tanultak és errõl
bizonyitványt mutattak elõ, megengedtetett az 1836-ik évi január 9-én kelt legfelsõbb elhatározás folytán, azonnal 2dik évbe léphetni, ha az elsõ tanévben
elõforduló tantárgyakból summáris
vizsgát tettek. A végzett jogászok ezen
vizsgálattól 1842-ben ismét fölmentettek és ha csak a philosophiai tanulmányokat jól végezték, minden elõleges
vizsga nélkül léphettek a 2-ik akadémiai tanfolyamba.
Gácsországi sóbányászati ösztöndijak.
Azon akadémiai tanulók számára, kik ta-

nulmányaiknak végezte után a gácsországi sóbányáknál szándékoztak szolgálni, a bécsi cs. kir. udvari kamara 1836ik év julius 6-án kelt intézményével, hat
200 frtos ösztöndijat engedményezett.
Az ösztöndijas bányászhallgatók köteleztetnek az erdészeti elõadások hallgatására. Tekintve azon körülményt,
hogy a bánya-tiszteknek a bánya-mûveléshez szükségelt és e czélra kijelölt erdõknek rendszeres míveléséhez érteni
kellett, sõt ez némely tiszti állomásokon
elkerülhetetlenül szükséges volt, a bécsi
udvari kamara 1836-ik év november 22kérõl 14,183-ik sz. a. kelt intézményével
elrendelte, hogy az ösztöndijas bányásznövendékeknek az erdészeti elõadásokat hallgatni és az erdészetbõl vizsgát
tenni kelletett. 1837-ben ezen intézkedés az ösztöndijas bánya-számvevõségi
gyakornokokra is kiterjesztetett.
A látogatók osztálya. Miután a bányász-akadémia 1832-tõl kezdve nyilvános intézetté lett, ugy természetesen olyanok is folyamodtak fölvétel végett, kik a
megszabott philosophiai tanulmányokat
nem absolválták és a tantárgyakat nem a
megállapitott rendben vagy azoknak csak
némelyikét szándékozták hallgatni.
A hallgatóknak ezen neme 1837-ben
engedményeztetett s az udvari kamarának 1837-ben május 22-kérõl 6434. sz.
a. kelt intéményében „önkénytes látogatóknak”, míg azok, kik a tantárgyakat
a megállapitott rendben hallgatták, rendes bányász-akadémikusoknak neveztettek. A látogatókhoz számittattak azok
is, kik a philosophiát végezték ugyan,
de a bányász-akadémiai tanulmányokat
nem a megállapitott rendben, hanem
tetszésük szerint részben vagy egészen
is hallgatták.
A látogatók számára eleinte csak collegiális vizsgák voltak megszabva; késõbb, még pedig 1838-ban nyilvános
vizsgákhoz is bocsáttattak, nem nyertek
azonban absolutoriumot, hanem csak
tanbizonyitványt.
Ezen alkalommal megszüntetett azon
különbség is, mely eddig azon növendékek között, kik kinyilatkoztatták, hogy
kincstári hivatalra igényt nem tartanak,
és a más növendékek közt létezett s a lemondási nyilatkozatok azon oknál fogva
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nem követeltettek többé, minthogy a
kincstár nem vállalt kötelezettséget a
végzett bányász-növendékeket nyilvános államszolgálatba fölvenni.
Az erdészeti intézet egyenlõvé tétetik a bányászati akadémiával. Azon körülmény, hogy a bányász- és erdész-növendékek nem részesültek egyenlõ bánásmódban, több tekintetben hátrányos volt. A növendékeknek mindkét
neme ugyanazon elõkészülettel vétetett
fel az akadémiára, míg azonban a bányász-növendékek egy gyakorlati évvel
végezték kiképeztetésüket, addig az erdész-növendékeknek egy évi gyakorlattal kellett birniok, mielõtt az akadémiába felvétettek.
A bányászati növendékeket a fõbánya-grófi hivatal vette föl, az erdész-növendékeket a magy. kir. udvari kamara.

Minden bányász-növendéknek szabadságában állott egyszersmind az erdészetet is hallgatni, ha azonban az erdész-növendékek valamelyike akart a bányászathoz átmenni, 5 évet kelletett az akadémián töltenie. Ha egy bányász-növendék végkép az erdészethez kívánt átlépni, ugy ebben a gyakorlati erdészeti elõismeretek hiánya akadályozta.
A bányász-növendékek kötelezve
voltak a doppiát és a polgári épitészetet
hallgatni; az erdészeti növendékek, kik
ezen tantárgyakat épen úgy szükségelték, azokat nem hallgatták.
Ezen egyenlõtlenségnek megszüntetése már 1838-ban czélba vétetett s
késõbb el is lett érve. Az erdészeti tanintézet ugyanis a bányász-akadémiába
kebeleztetett s ezzel egyenlõnek tétetett. A két egyesitett felsõbb tanintézet

ezentul bányász- és erdész-akadémiának neveztetett.
Az akadémiai növendékek egyenruházata. Miután a bányász öltözet csak
is azon esetben birt állami egyenruhának természetével, ha azzal a szabványos jelvények hozattak kapcsolatba,
ugy a bécsi udvari kamara 1838-ik évi
márczius 20-ról kelt 3421. sz. a. intézményével megengedte, hogy az akadémiai növendékek ezen öltözetet, mint a
bányászoknak õsi ruháját, természetesen azon szabványos jelvények mellõzésével, melyek csupán a bánya-tiszteket illették meg, viselhessék.
Habár annak megszerzésére senki
sem volt kötelezve, mégis óhajtották,
hogy ebben bizonyos egyöntetüség létezzen és minden fölösleges kiadás kerültessék.

Az elsõ erdõszeti államvizsga magyar
nyelven
Ha egykoron valaki a magyar erdõszeti
irodalom történetét megirandja, annak
elsõ lapján bizonyosan hazafiui elösmeréssel és hálával leend hazai fõ kormányszékünknek az erdészeti államvizsgák érdekében 1882-ik évben kibocsátott, és minden magyar erdész által
örömmel fogadott azon rendelete följegyezve, mellynek folytán szép magyar
nyelvünk az erdõszetre nézve is hivatalosan érvényre jutott.
Csak az sajnos, hogy a nm. magyar királyi Helytartótanács szándéka nagyobb
részt csak papíron maradt és igen csekély
homeopathikai adagban valósult.
Voltak többen különösen egy bizonyos táborban a kik a fennebb érintett
rendelet olvasásakor mosolyogva
kérdék, hogy valyon akadnak-e erdõsz
jelöltek kik az állam vizsgát magyar
nyelven tehetnék le? a kérdõknek szolgáljon megnyugtató feleletül azon tény,
hogy többen akadtak. Több joggal kérdezhették volna, mint azt a következés
igazolá, valyon akadnak-e olly szakemberek a kik magyar nyelven vizsgálhatnak? mert ollyanok valóban nem akadtak, vagy helyesebben mondva az
ollyanokra reá nem akadtak.
Azt mondják, hogy az ember, különösen a fiatal élet minden gyönyöre
csak remény és képzeletben él és csalódáson alapszik, s – csalódáson végzõdik. Ezt tapasztalám én is társaimmal az
erdõszeti államvizsga alkalmával.

A mint a mult nyáron a nyilvános lapokban olvasám, hogy az erdõszeti államvizsgán a magyar nyelv lesz használandó, s csak azok kik azt nem birnák élhetnek az országban divatozó más nyelvvel, kötelességemnek tartám tanulni
igyekezni, hogy azt a mit tölem a letendõ
erõdszeti államvizsgán majd kérdezendnek tört német nyelv helyett, édes anya
nyelvemen folyó beszédben adhassam
elõ; hasztalan volt minden fáradságom
németül kelle(!) felelnem s minthogy azt
tökéletesen nem birom, tehát nem megelégedésemre. A vizsgáló bizotmány elnöke adott ugyan egy néhány fontos s érdekes bár magas röptü kérdést többnyire
az államgazdászatból, de ez csak kóstoló
volt a jóból, mindazon által csak is ezen
érdemes elnök urnak köszönhetni, hogy
a helytartótanács bölcs rendelete egészen holt betû nem marada.
Ezen államvizsga alkalmával meggyõzõdtem arról is, hogy már eddig is
igen sok magyar ifju szánja magát az
erdõszeti pályára; 24 jelölt közül 19-nek
anya nyelve a magyar volt, melly körülmény egyrészt azon örvendetes tapasztalást igazolja, hogy az erdõknek fontossága honunkban már terjedtebb körökben is elösmertetik, másrészt pedig
épen ennek következtében az erdõtanok magyar nyelveni tanitásának
sürgös szükségességérõl szól.
Ezen utóbbira hála a nm.m.k. Helytartótanács és országos Gazd. Egyesüle-
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tünk üdvös müködésének, nem kellend
már sokáig várnunk.
Akkor majd az államvizsgák is kifognak mindenkit elégiteni.
Az említettem államvizsgára mint fennebb mondám 24 jelölt bocsájtatott, hogy
hányan utasitattak vissza megnem mondhatom de joggal gyanitom, hogy ollyak
többen lehettek, ezek közt tudtommal egy
igen jeles fiu is volt ki az erdõszeti államvizsgákat szabályozó 1852-ben kelt ideiglenes ministeri rendeletben kivánt 2 gyakorlati év helyett csak egyet mutathatott
ki. Ezen rendelet betüitõl azonban olly
esetekben ha a jelölt jeles elõmenetelt
mutat elszoktak térni és beérik egy gyakorlati évvel is. Budáról elutasitott jelöltünk Bécsbe folyamodott, megnyerte az
engedélyt s f. é. October elején le is tette
ott a legszigorubbnak ismert vizsga-bizottmány elõtt becsületesen az államvizsgát.
A 24. jelölt Selmecz, Szomolnok,
Arad, Diósgyõr és Polonka vidékérõl
gyült össze, ezek közül 4 tanulmányait
Mariabrunben a többi Selmeczen végzé.
A szóbeli vizsgák September 15-étõl
19-éig tartottak, ezeket követé az irásbeli vizsga mire a kérdések hallomás
szerént a selmeczi Academiáról kerültek s következök voltak:
1-sõ kérdés. – Az erdõtarlasztás különféle módjainak mellyike kizárólag,
vagy fõkép legczélszerübb egyes uralkodó fanemeinkre nézve és melly
okoknál fogva?
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