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250 éves a magyar 
műszaki felsőoktatás 

A Kárpát-medence gazdaságában ősidők óta nagy je lentősége volt a bányászatnak. A kiter-
melt é r c feldolgozása, kereskedelmi fo rga lma már a korai szabályozások tárgya volt . A tapasz-
talatokon nyugvó bányászat gyarapodó ismeretei t a fe j lődő te rmésze t tudományok neves mű-
velője, Georgius Agricola rendszerezte először, összegezve az eddig fellelhető írásos munkákat 
és összegyűj tve kora ismeretei t a bányászat i munkákról . Müve , az 1556-ban megje lent De re 
metall ica libri XII . (magyar fordítása hamarosan megjelenik) a könyvnyomta tásnak köszönhe-
tően csakhamar Európa-szerte e l ter jedt és a magyarországi bányavárosokba is elkerült , mint 
ahogy azt a selmeci és körmöci könyv tá r i jegyzékek muta t j ák . A ma bányászatának rend-
szerét is lényegében Agricola nyomán t a n í t j u k és a termelési folyamatokat is így ta r t juk szá-
mon. A megírt bányászati anyag- és technológiai ismeretek nyomán, a bányahivata lok szerve-
ződésével megkezdődött a hivatali, szakmai (irányítási) teendők oktatása. Az önál ló bánya-
részek nyilvántartása, a felmérése, az é r c e k utáni tudatos kutatás és a művelési feltételek 
megte remtése egy re több ismeretet követe l t . A nehezedő geológiai viszonyok, a nagyobb 
mélység mind több ember munkába áll í tását kívánta, ami a szervezet következetes kiépítésével 
járt . Mindehhez már nem volt elegendő a pusztán írni-olvasni tudás, a szakmai ismeretek el-
sa já t í tására is szükség volt . 

A bányahivata lokban, az ércbevál tó és -feldolgozó helyeken, a pénzverdékben korábban 
i f jaka t alkalmaztak, akik megf igyelve az o t t látottakat, igyekeztek azokat önállóan is alkalmaz-
ni. Az „expektánsok" ilyen képzése a magyarországi bányászat növekvő igényeinek már nem 
felelt meg. A török kiűzése után, a Kárpát -medence gazdaságának új jászervezése idején egyre 
több szakképzett bányászra, kohászra és erdészre volt szükség. 1724-ben gyakor la t i irányú, 
expektánsképzés indult Selmecbányán, amit I I I . Károly 1735-ben Bányatisztképző Iskola rang-
ra emelt . 

A 250 évvel ezelőtt a lapí tot t Selmecbányái Bányatisztképző Iskola, a Kárpát -medence első 
bányászati tudományokat oktató, szervezett iskolaként működő intézménye, gazdaságtörténet i 
jelentőségű volt nemcsak az európai, de más világrészek bányászatában is, hiszen növendékei 
e lkerül tek a spanyol, a mexikói meg a dél -amer ikai bányákba is, öregbí tve az iskola hírnevét. 

A Selmecbányái bányászati képzés tö r téne te a magyar fe lsőoktatási intézmények között sok-
oldalúan feldolgozott . 1763-ban Ásványtan—Kémia és Kohászati Tanszék alakul, ezt követi 
1765-ben a második, a Matemat ika—Mechanikagépészet i Tanszék alapítása. Mária Terézia ren-
dele tére 1770-ben a Bányatisztképző Iskola (Bergschule) akadémiai rangot és szervezetet kap 
a harmadik , a Bányaműveléstani Tanszék alapításával . 1846-ban Bányászati és Erdészeti Akadé-
miaként működik (a tanszékek száma hat) . Az 1848-as szabadságharc idején a német és cseh 
hallgatók e lhagyják Selmecbányát . Részükre Ausztriában — Leoben — és Csehországban — 
Pribram — létesül bányászat i felsőoktatási intézmény. A Kárpát-medencében ezután három 
intézményben képzik a bányász, kohász és erdész szakembereket . A kiegyezés után az Aka-
démia véglegesen magyar fennhatóság alá kerül : Bányászati és Erdészeti Akadémia néven 
fo ly ta t j a munkájá t . 1868—1873 között fokozatosan bevezetik a magyar nyelví j taní tást . 1870-től 
— az Akadémia hat szakosztályának megfelelően — bányászati , fémkohászati , vaskohászati , 
gépészeti, építészeti, á l ta lános erdészeti és erdőmérnöki oklevelet adnak ki. Bár a mérnök szó 
1834-től ismert volt, a műszaki felsőoktatásban részt vevők csak 1894-töl használhat ták az ok-
leveles bányamérnök, okleveles kohász- vagy erdőmérnök címet. 

1904-ben az intézmény ú j szervezetet kap és Bányászati és Erdészeti Főiskola néven műkö-
dik. A gazdaság megnövekedet t igényei mia t t ú j főiskola létesí tése merül fel. Budapest, Kassa, 
Temesvár egyaránt szóba kerül, éles v i tákat keltve, amelyeknek az első v i lágháború vet véget. 
1918—1919-ben Selmecbánya a Csehszlovák Köztársasághoz kerül (ma Banská Stiavnica) a 
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Főiskola pedig, immár 20 tanszékével együtt , Sopronba költözik. 1922-től Bányamérnöki és 
Erdőmérnöki Főiskola néven működik. 1934-től a budapesti József Nádor Műszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetem Bánya- Kohó- és Erdőmérnöki Kara lesz. 

1949-ben Miskolcon megalakul a Nehézipari Műszaki Egyetem (egy időre Rákosi Mátyás 
nevét ve t te fel). Elsőként a gépészeti tanszékek nyílnak meg, 1952-ben Sopronból átköltöznek 
a kohász tanszékek. 1959-ben pedig — hosszas és kiterjedt viták után — a bányász karok vég-
leg Miskolcra települnek. Közben új bányászati egyetem szervezésére is kezdeményezés tör-
ténik. 1952-ben Tatabánya az egyetem kijelölt helye (még előbb, 1947-ben Pécs kéri ilyen 
egyetem létesítését), öná l l ó bányászati egyetem létesítésére azonban nem kerül sor. 1959-ben 
az addig Sopronban működő Földmérőmérnöki Kart a Budapesti Műszaki Egyetemhez csatol-
ják. A Nehézipari Műszaki Egyetem tovább bővül: 1969-ben létesül a dunaújvárosi Kohó és 
Fémipari Főiskolai Kar, 1970-ben a kazincbarcikai Vegyipari Automatizálási 'Főiskolai Karral 
bővül, majd 1981-ben Jogi Kar kezdi meg működését. 

A miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem építése 1949 tavaszán kezdődött, amikor Benedek 
Pál, Zentai Béla és Zoltai Zoltán bejárták az akkor még szinte elhagyatott Dudujka-völgyet és 
kijelölték az egyetem első épületeinek helyét. Az első terv 120 millió Ft-ba került és ezt számos 
újabb változat követte. Az 1950-ben kezdődött építkezések máig folyamatosak — a korszerű 
tanépületek mellett kollégiumok, nagy ki ter jedésű sportlétesítmények gazdagítják az egyete-
met. 

Az egyetem első rektora dr. Szádeczky-Kardoss Elemér lett, aki mellett dr. Tar ján Gusztáv, 
Terplán Zénó és Zsák Viktor szervezték az egyetemi munkát . A miskolci egyetemen 1949. 
szeptember 18-án kezdődött az oktatás. Az egyetem a 250 éves évfordulót ünnepi jubileumi 
tanévvel és méltó rendezvényekkel köszönti. A tanszékek és a szakmai intézetek megemlékezé-
sén túl kiemelkedő a jubileumi központi ünnepség (1985. szeptember 2—3.), az egyetemtör-
téneti és könyvtártörténeti kiállítás (1985. szeptember 2-től), a Központi Könyvtár tudományos 
ülésszaka (1985. október 15.). A jubileum alkalmából emlékkönyv és számos tárgyi emlék 
(plakett, hanglemez stb.) jelenik meg. 

Krisztián Béla 

Döbrentei Gábor 
ismeretlen portréja 

Döbrentei gábor a XIX. század első felének nagy jelentőségű művelődésszervezője ma már 
a köztudatban jóformán csak mint az első magyar nyelvű erdélyi folyóirat, az Erdélyi Mu-
zeum alapitója és szerkesztője él. Az 1814—1818 között megjelent kiadvány 10 kötete valóban 
messze túlnőtt szűkebb környezetén, országos jelentőségűvé vált. „Színvonala oly magas, hogy 
akár az előtte, akár az utána megindult folyóiratokkal összehasonlítva, közöttük a legelőkelőbb 
helyet foglalja el" — í r ja Jancsó Elemér erdélyi irodalomtörténész, aki Döbrentei fő érdemé-
nek tar t ja a lap megindítását.1 Tegyük hozzá: még sok más közhasznú tevékenysége is méltó 
az emlékezésre. 

Döbrentei, kinek sokoldalú munkássága jórészt (1820—1851) a reformkor lendületében fej-
lődő Pest-Budához fűződik, gyermek- és if júkorát Dunántúlon töltötte. Igazában: Pannónia 
nevel t je volt. Veszprém megyében, Nagyszöllós községben született 1785. december 1-én. Ta-
nulmányait Pápán kezdte, majd korán Sopronba került az akkori evangélikus líceiumba.2 Ez a 
város nemcsak az iskola műveltséget adó tantárgyain keresztül tanította-nevelte, hanem törté-
nelmi emlékezetű falaival, hangulatos szép házaival, élénk kulturális életével is irányította, s 
módot adott arra, hogy későbbi tevékenységére felkészüljön. Kiss János még líceumi tanuló 
korában, 1790-ben megalapította a Soproni Magyar Társaságot. Később, az intézetbe kerülő 
Döbrentei, az uraiújfalusi evangélikus prédikátor fia, ennek az irodalmi társaságnak köszön-
hette, hogy már if jan megismerte korának irodalmi nagyságait: Ányost, Baróti Szabót, Révait, 
Virágot és másokat. Gvadányit, halálakor itt gyászolták meg az egyik társasági gyűlésen. 

) 

'Jancsó Elemér: A magyar irodalom a felvilágosodás korában (Bukarest, 1969. 397. old). 
2Ma: Ali. Berzsenyi Dániel Gimnázium. 
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