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MAGYARORSZÁG FÖLDTANI, ÁSVÁNYTANI ÉS ŐSLÉNYTANI MEGISMERTETÉSÉRE 
S A FÖLDTANI ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE,

Megjelenik havonként két vagy három nagy nyolczadrét ívnyi tartalommal. A magyarhoni 
földtani társulat rendes tagjai 5 írt évi díj fejében kapják. Előfizetési ára egész évre 5 frt.

XX. KÖTET, 1890. ÁPRILIS, 4. FÜZET.

A BÁNYÁSZATI SZAKOKTATÁS.
Képviselőházunk f. évi februárius 14-én tartott ülésében W e k e r l e  

S á n d o r  ő Nagyméltósága, a m. kir. pénzügyminisztérium jelenlegi vezetője, 
a bányászati szakoktatásra vonatkozólag fontos nyilatkozatot tett. Tagtár
saink és olvasóink ne lássanak abban tolakodást, midőn Közlönyünk, mely 
napról-napra mindinkább a hazai geológiai tudományos munkálkodás orgá
numává iparkodik fejlődni, a miniszter nyilatkozata következtében a fölve
tett kérdéssel is akar foglalkozni. Tiszta dolog az, hogy az ország főváro
sában, mint kulturális tevékenységünk középpontjában, a mi látókörünk 
tágasabb és ítéletünk tárgyilagosabb is, és könnyebb is nekünk összehason
lításokat tenni aközött, hogy mi történik minálunk és mi szomszédainknál: 
jobban ismerjük föl a hiányokat is, melyek minálunk a kívánt haladást 
hátráltatják. A «Földtani Közlöny» feladatai közé tartozik az is, hogy a 
geológiai tanulmányok iránt az érdekeltséget fölkeltse, azt növelje és kimu
tassa azt is, hogy a geológia nem olyan tudomány, melylyel c su p á n  k e d v 

te lésb ő l foglalkoznak egyes férfiak, hanem hogy e tudománynak fontos és, 
fájdalom, minálunk mai napig még eléggé nem méltatott nemzetgazdasági 
fontossága van. Mindenki azt várná, hogy geológusaink elite-testületét 
a bányászok képeznék; de erre nézve — dicséretes kivételekkel — a Föld
tani Közlöny munkatársainak névsora — és talán a Földtani Társulat tagjai
nak névjegyzéke — is adja meg a legjobb feleletet. A magyarhoni Földtani 
Társulatnak az 1889. évi névjegyzékében szerepel 113 fővárosi rendes tag; 
ezek közt van 17 bányász — és e számba vannak számítva a m. kir. föld
tani intézet tagjai is, kiknek nem mindegyike végzett bányászati szakisko
lát, — mely 17 tag részint nyugalomba vonult bányásztisztekből, részint 
olyanokból áll, kik már régen nem láttak bányát, hanem évek hosszú 
sora óta valamely minisztériumban az íróasztalnál bajlódnak a hazai 
bányászat ügyével és adminisztratiójával. Következnének vidéki tagtársaink. 
Eltekintve selmeczi fiókegyesületünk 39 tagjától, kik között Közlönyünk
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98 A BÁNYÁSZATI SZAKOKTATÁS.

egynéhány buzgó munkatársat üdvözöl; vidéki tagtársaink száma az emlí
tett évben tett 154-őt; ezek közűi 74 azaz 48% bányász vagy bányairodai 
hivatalnok és pedig 31 főnöki minőségben, 36 a czím szerint bányatiszt 
vagy bányamérnök és a 7 azaz hét egyenesen az akadémiából, tehát 
iskolai levegővel tele szítt, a gyakorlatba kerülő bányagyakornok. Ennyi 
Magyarország bányászainak száma, kik a földtani társulat működését támo
gatják és a kik érdeklődést tanúsítanak hazai irodalmunk egyetlen orgá
numa iránt, mely európai színvonalon állva, bű tükre a geológia körül 
kifejtett törekvéseinknek.

E nem igen lelkesítő állapotnak már egy ízben kifejezést kölcsönzött 
a földtani társulat első titkára, midőn a közgyűlés elé terjesztett jelentésé
ben (1888. februárius 1-én) a többi között a következőt is elmondta:

«Tíz esztendeje, hogy szerencsém van, a földtani intézet helyiségeiben meg
fordulni, de ezen idő alatt egyetlen egyszer sem találkoztam a selmeczi akadémia 
egyik-másik növendékével, ki az oklevél elnyerése után még tovább járt volna szel
lemi birtok után ; akárhogy gyönyörködjenek a külföldi szakemberek, igaz, a sors 
mostohasága következtében jelenleg nem méltóan elhelyezett országos intézetünk 
gyűjteményein, fiatal bányászaink nem járnak oda okulást keresni; legkevésbé pedig 
hallottam azt, hogy országos fölvételeikre készülő geológusaink egyikéhez vagy 
másikához csatlakozott volna egy ilyen kezdő bányász ! De elég ebből ennyit, már is 
félek, ha netalán illetékességem határát túlléptem.*

De most hallgassuk meg a miniszter urat. A bányászati szakoktatásra 
vonatkozólag a következőkép nyilatkozott:

Ami a bányászat kérdését illeti, szükségesnek tartom kiemelni, hogy igenis 
hazai bányászatunk fejlesztését egyik sürgős, elodázhatlan feladatomnak tekintem, 
csakhogy a kellő egymásutánt, a kellő sorrendet, a megfelelő erők helyes kihaszná
lását kell folyton szem előtt tartanom.

Mint egyik elsőrendű és mondhatom, égető kérdést, a bányászati szakoktatás 
reformját kell felemlítenem.

A bányászati szakoktatás reformját azon szempontok figyelemben tartása 
mellett, vélem eszközlendőnek, hogy az gyakorlatibbá tétessék s hogy az elméleti 
oktatást lehetőleg kötelező gyakorlati szakoktatás előzze meg.

Másodszor akként, hogy úgy a tanulóknak, mint különösen a tanároknak mód 
nyugtassák arra, hogy a bányászati tudomány és a bányászati technika fejlődésé
nek folytonos színvonalán maradhassanak.

Ezek azok az irányelvek, melyek mellett a bányászati szakoktatás reform
ját keresztülvinni szándékozom.

A mit a bányászati szakoktatásnál módosítandónak tartok, az, hogy azon 
különböző szakok száma, melyek a bányászatnak csak egyes specziális ágaira képe
sítenek, lehetőleg redukáltassék, mert óhajtandó, hogy az illetők minél több szakban 
nyeljenek kötelezőleg kiképeztetést. Szükségesnek tartom ezt azért, mert habár

* Földtani Közlöny XVIII. köt. 115. 1.
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megengedem, hogy nagy államokban, mint Németországban, Francziaországban, a 
hol az illetőknek úgyszólván végtelen terük van arra, hogy a bányászat bármely 
különleges szakánál megfelelő foglalkozást nyerjenek, az ilyen külön szakok fenn
tartása a gyakorlati követelményeknek is érdekében fekszik. Nálunk, t. ház, a hol 
sokkal szőkébb térre szorítkozik a bányászati tevékenység, a tapasztalás azt mutatja 
hogy majd az egyik, majd a másik speczialitásnál van az erőben túltermelés. így pl. 
ha ma azt látjuk, hogy a fémkohászatban hiány van, néhány év múlva több lesz 
a fémkohász, mint a mennyi elhelyezést fog találhatni. Ez nem fekszik a bányászat 
érdekében. Kiváló gondot kell fordítani tehát arra, hogy — a szakszerű bányászat 
rövidsége nélkül — a bányászati szakok az oktatás körében kellően csoportosíttas
sanak.

Azt hisszük, hogy a miniszter úr programmja elég világos, mert végre 
mindennemű szaktanítás helyes elveit vallja.

Mindazonáltal szükségesnek találjuk, hogy a programúihoz mi is 
hozzáfűzzük véleményünket. Távol van tőlünk az a szándék, hogy egyedüli 
bányászati felsőbb tanintézetünk, melyet a régi és a közel múltból dicsfény 
vesz körül, belső életébe ártsuk magunkat; de kérdjük vájjon erre a mai nap 
külföldön dogmává vált tételre, mely szerint a geológia a bányászat alapja, 
fekteti-e e tanintézet a kellő súlyt ? E mellett legalább nem bizonyít geoló
giai uodalmunk a lefolyt évekből. Néhai Zsigmondy Vilmos alelnökünk, 
mint szegény ember hagyta el a börtönt, melyben politikai fogolytársaival 
együtt éveken át tespedett és újból kellett a megélhetés módját keresni. 
Mint híres és vagyonos ember húnyta be szemét, de minden nyilatkozatá
ban hangoztatta, hogy minden sikerét, a mit elért, a geológiának köszöni. 
Igaz, régen volt, tanulókoromban, midőn egy kiállítás alkalmával egy kőzet- 
és érczgyűjteményt is bámultam. A gyűjtemény interpretatora, talán alantas 
bányásztiszt, semmi esetre közönséges munkás nem volt és ő hozzá for- 
dúltam fölvilágosításért, mert a szép kőzetdarabok minden megjelölés nélkül 
voltak az asztalokra kirakva; de minden kérdésemre — a mineralogiai és 
petrograpliiai elnevezéseket akartam tudni — csak az volt a válasz : Ez a 
fedő, ez pedig a fekü, ez meddő kőzet.

Hát ha még azt is elmondanám, hogy «vulkanikus mészkőről» is hal
lottam beszélni és följegyeznők a többi petrograpliiai botlásokat, a mit 
itt-ott tapasztaltunk.

B r e z in a  A. a bécsi cs. és kir. udvari muzeum ásványtani gyűjtemé
nyének jónevű főnöke az 1889. évi párisi nemzetközi tárlatról szóló jelen
tésében a következőket m ondja:

«Francziaország a Präcisionsmechanik terén különösen mineralogiai-petro- 
grapliiai készülékek tekintetében feltűnő módon volt képviselve. Minthogy Fran
cziaországban az ásványtant főleg bányamérnökök mívelik, kik kiváló mathe- 
mathikai és physikai oktatásban részesülnek és pedig nemcsak theoretice, hanem
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gyakorlatilag is ; ennek köszönhető, hogy a mechanikai segédeszközök is a tökélj 
nagy fokára juttottak» stb.*

/

Es nézzük tovább, mit tett «die Streusandbüchse des Heiligen Deutschen 
Reiches», Poroszország kormánya a bányászati oktatás tekintetében. Csak 
irigykedve, de talán szégyenkezve hallgatták meg az 1888-ban Bécsben 
ülésező «Allgemeiner Bergmannstag» tagjai H uyssen Ágoston, kir. porosz 
főbányakapitány (Uber die Bergverwaltung Preussens, nebst Bemerkungen 
über die Entwickelung des preussischen Bergbaues in den letzten 25 Jahren) 
czímü előadását,** melyből a következőt vesszük át:

«A bányahatóság ügykörébe tartoznak még a bányászati tanintézetek és az 
országos geológiai fölvételek. Ez utóbbiakat azelőtt bányatisztek és a hatóság részéről 
fölkért tanárok és egyéb tudósok végezték, de 1873-ban alapították az országos geoló
gia intézetet és összekötötték a már 1860-ban Berlinben (sic! ) alapított bányászakadé
miával, mely összeköttetés szinte jelesnek bizonyult, minthogy a gyűjtemények, az 
épület, a chemiai laboratórium és az igazgatóság közössége az anyagi és szellemi 
erők szétforgácsolódását megakadályozza. Az országos geológusok alkalmazása mint 
a bányászakadémia tanárai sokra becsülendő. Másrészt a geológusok és a bánya
tisztek egyesítése a tudományok egyik minisztere alá rendkivül javára van az ügynek, 
mert főleg a bányatisztek azok, — a magánszolgálatban levők ép úgy mint az állam 
szolgálatában levők, kik az ország geológiai kutatásának czéljait leginkább képesek 
előmozdítani. Az országos és kerületi geológusokon kivül, kiknek nem mindegyike 
Berlinben lakik, egyéb szakférfiak is, nevezetesen a tartománybeli egyetemek szak
emberei, alkalmaztatnak a geológiai fölvételeknél.

1866 óta Poroszországnak még egy második bányászakadémiája van, a Klaus- 
thal-i, mely a hannoveri kormány által alapíttatott és gondos támogatásban része
sül, mi okból a geológiai kutatásoknál is jó szolgálatot tesz.

A tulajdonképi bányaműtisztek kiképzésére van Poroszországban 10 bányász- 
iskola, melyeket részben az állam, részben a bánya-segélypénztárak, részben a 
bányászatot űzők, részben a három tényező közösen a bányászat góczpontjain tar
tanak föl- Ezek a főbányahivatalok ügykörébe tartoznak.

A porosz bányahatóság régtől fogva legnagyobb figyelmét fordította a bányász- 
tisztek kiképeztetésére és tette ezt jó eredménynyel. Nagy Frigyes szigorú rende
letét, mely csak «zseniális» fiatal embereket akart a bányászati pályára bocsátani, 
nem követhették ugyan szószerint, de mindazonáltal büszkék lehetünk tiszti sze
mélyzetünkre. A kormány magasabbrangú bányatisztjeitől három dolgot követel: 
alapos gyakorlati foglalkozást magánál a bányaműnél egyesítve a tudományos 
egyetemen szerzett tudományos ismeretekkel és a hatóságoknál szerzett administrativ 
iskolázást. E háromszoros követelés ugyan megnehezíti a vizsgálatokat, de az ered
mény tanúskodik azoknak keresztülvihetőségéről. Megkövetelik, hogy a fiatal embe
rek egész tanulmányi idejök alatt tartós, lankadatlan szorgalmat fejtsenek ki (az

* Annalen des k. k. naturhist. Hofmuseums Bd. IV. S. 117.
** Bericht über den Allgemeinen Bergmannstag zu Wien 3. bis 7. September

1888. S. 271. ff.
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egyetemen is !) és a gyakorlati idő alatt testileg is edzzék magukat, mi által olyan 
tiszteket nevelünk, kik kezdettől fogva szorgalomhoz és munkássághoz vannak 
szoktatva.

A leendő tisztjelölt tehát a következőkre van kötelezve :
1 -szőr: gymnasium vagy I-ső rendű (a classikus nyelveket tanító) reál

iskola érettségi bizonyítványának elnyerésére ; ezt követi
2- szór: egy gyakorlati év a bányamunka megtanulására és a bányászatban való 

tájékoztatás czéljából. Erről vizsgálatot tevén, következik
3- szor: az egyetem háromévi látogatása, hol a jelölt mathematikai, természet- 

jog- és államtudományi tanulmányokkal foglalkozik. Ezt követi
4- szer: valamely bányászakadémia bizonyos időig való látogatása; mire ajelölt
5- ször: leteszi a «Bergreferendar» képesítő vizsgálatát; mire
6- szor : következik háromévi gyakorlati szolgálat, mely után a jelölt
7- szer: leteszi a «Bergassessor» képesítő vizsgálatát.
A vizsgálatok tárgyai: «a chernia, a geológia, a bányamérés, a rajzolás, a köz- 

igazgatás vagy a jogtudomány és technikai tárgyak. E tanulmányi idő, számítva az 
érettségi vizsgálat letételének idejétől kezdve mindössze 9 évre terjed ki.»

Ezek a férfiak ezután a bányászat vezérliivatalnokai; az alsóbbrangú 
tisztek a bányásziskolákból kerülnek ki.

Igen figyelemre méltó meg az,, a mit H uyssen a magánbirtokban 
levő bányák főtisztviselőire vonatkozólag mond :

«Ott is a vezérlő állásokat Bergreferendarok és Bergassessorok foglalják el. 
úgy hogy az állam gondos munkája, mit tisztviselőinek nevelésére fordít, a magán 
vállalatoknak a javára szolgál. A jobb javadalmazás, a mit ez utóbbiak nyújtanak, 
elvonnak ugyan a még mindig fukaron fizető állam szolgálatából jeles erőket, a mi 
azonban a közjóra nézve nem lehet káros, mert bányászatunk felvirágoztatását, a 
bányászati technika tökéletesítését és a veszély nélküli bányaüzemet lényegesen 
elősegíti. A magánhivatalnokok derék voltában az állam orgánumai legszilárdabb 
és legbiztosabb támogatásukat találják».

Lángeszű és erélyes miniszterünk az előadottakból tehát még azt is 
fogja tapasztalni, hogy a bányászati szakoktatás reformjánál kell, hogy 
gondja legyen, hogy a bányászati hivatásra jelentkezők közűi a magasabb 
kiképeztetésre alkalmas elemeket kiválogassa és ezeket azután magasabb kiké- 
peztetésben részesítse is : szóval, hogy a vezérlő állásokba az igazi szakkép
zettség és intelligentia jusson.

És itt visszatérünk megint kir. földtani intézetünkre. A bécsi intézet 
mintájára alapították a 70-es években; de daczára annak, hogy ezen idő 
óta a legkülönbözőbb módon életrevalóságának jeleit adta; daczára annak, 
hogy egy lelkes és buzgó igazgató és tisztikar fáradozása folytán a külföldön 
sokkal jobb hírnévnek örvend, mint idehaza; mindennek daczára kor
mányunk még eddig nem találta meg a helyet, melyet neki az állami 
adminisztratió alkotmányában adjon. Bendeljék-e a közoktatásügyi, a köz
lekedési, a földmívelési vagy a pénzügyi minisztérium alá? Nem igen
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tudják, bogy ez egy tudományos intézet, melynek bőven kell juttatni a 
tudományos segédeszközöket, mely mai nap már mintaszerű gyűjteményei
vel, a hazában versenytárs nélkül álló szakkönyvtárával és kiváló tiszti 
karával minden kellékkel bír, mely nemcsak tanintézetté képesíti, hanem 
arra is, hogy minden gyakorlati kérdésben, akár a sík földre, akár a hegyekre, 
akár a vízre vonatkozzanak azok, alapos feleletet tud adni. Mikor találkozik 
majd az a tyúk, mely ezt a gyöngyszemet is kifogja kaparni a közömbösség 
trágyadombjából? Hiszen a kir. intézet maga nem egy ízben ajánlotta föl 
jó szolgálatát és e tekintetben nem lesz érdektelen, ha az intézet 1883. 
évről szóló jelentésében B öckh J ános igazgató úr következő megjegyzését 
újból idézzük.*

Van egy irány, melyben a magy. kir. földtani intézet is még igen jeles szolgá
latokat tehetne az országnak s ez az akadémiát végzett, sőt két-három éven át már 
szolgálatban volt, s így a praxis követeléseivel megismerkedett fiatal bányászaink 
hivatottjainak — mondjuk mintegy két éven át tartó — további kiképeztetése a 
geológiában az intézetnél, úgy előadások megtartása, mint az országos földtani fel
vételekbe való bevezetés útján.

Az eszme nem új, ezt korántsem vindicálom magamnak, mert e tekintetben 
egyszerűen a bécsi földtani intézetre utalhatok, de hogy következményeiben áldásos 
volt ott, hol alkalmazták, ez már erős meggyőződésem.

Mint a bányászat hajdani növendéke ismerem ennek igényeit, de tudja min
den elfogulatlan bányász, liogg az okszerű bányászatnak alapja egyedül csak a föld
tan lehet s ha ez tény, mint valóban tény, akkor csakis kívánatos, de sőt szükséges, 
hogy fiatal bányászaink erre hivatottjainak megadassák a lehetőség, miként az aka
démián megtett tanulmányaik után, hol az első bevezetést nyerték tudományukba 
s miután a gyakorlatban, — s erre súlyt fektetek, megismerkedtek ennek követe
léseivel, az erre ma már igen illetékes hazai földtani intézetnél maguknak magasabb, 
a bányászat czéljait hathatósan támogatni hivatott kiképeztetést szerezhessenek a 
geológiában és a mire szintén nagy súlyt fektetek, nemcsak az országos gyűjte
mények nyomán megtartandó előadások meghallgatása által, hanem a földtani fel
vételekben való résztvétel útján is.

Meggyőződésem, hogy ezen eljárás czélirányosan követve, az országnak való
ban latba nem eső megterheltetése mellett, nem hosszú idő leteltével hazánk bányá
szatának oly férfiakat állítana rendelkezésére, a kik nehéz hivatásuknak megfelelni 
bármily körülmények közt képesek lesznek.

Ez is egy neme tudományunk populárizálásának s azt vélem, végső ered
ményeiben a legáldásosabbak egyike.

Nem tehetek egyebet, minthogy e kinálkozó alkalommal felvetem ez eszmét 
s egyedüli óhajom, vajha gyenge szavaimat ezeknek támogatása követné ama körök 
részéről, melyeknek hatalmas pártfogása alatt a most még csak eszme megtestesü
lést is nyerhetne bányászatunk valódi érdekében.

* Földtani Közlöny XIV. kötet 172. lap.
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De végül legyen megengedve ő Nagy méltóságát még egy körülményre 
figyelmeztetni. Bevezető sorainkban fájdalommal azt kellett idéznünk, 
hogy a földtani társulat tagjai között csak 7 bányagyakornok szerepel; 
valóban szomorü volna, ha a fiatal, akadémiát végzett bányásznépünkben 
olyan hamar aludna ki a továbbképzés iránti ösztön és akarat; de a baj 
forrását másban is kell keresnünk. íme közöljük egy ilyen bányagyakornok 
levelét, melyet a földtani társulathoz in tézett: «Szíveskedj ék becses tudo- 
másúl venni a társulatból való kilépésemet. Az ok nem más, mint 23 forint 
havi fizetésem elégtelensége.» És eme kir. bányagyakornok őszinte nyilat
kozatát követik számos a közszolgálatban megöregedett bányatiszt, kik 
mihelyest nyugalomba vonúlnak, fölhagynak a szellemi haladással is, mert 
szerény, sok esetben tülszerény nyugdíjjal kénytelenek a mindennapi 
élettel való küzdelmet fölvenni. Sapienti sat. n—,
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I. Elnök a következőkkel nyitja meg a közgyűlést:

Tisztelt közgyűlés!

A Magyarhoni Földtani Társulat 1890-iki rendes közgyűlését ezennel 
megnyitván, alapszabályaink értelmében visszapillantunk az imént lezáró
dott 1889-re, és a következő 1890 ik évre a munkatervet, valamint annak 
kivitelére a költségvetést megállapítjuk. Társulatunk belviszonyait több év 
szentesítette szokás szerint a titkári jelentés öleli fel a megkivántató részle
tességgel, míg a geológiai külviszonyokról legalább általánosságban az elnöki 
beszédnek kell megemlékezni.

A múlt 1889 -iki közgyűlésen fontos mozzanatról számoltam be, t. i. az
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