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AZ ERDÉSZETI ÉS FAIPARI EGYETEM KÖNYVTÁRÁNAK 
MÜEMLÉKÁLLOMÁNYÁRÓL

dr. Hiller István

Az Erdészeti és Faipari Egyetem Központi Könyvtárának műemlék? könyv- 
és folyóiratállománya szerves részét képezte az egykor Selmecbányái 
Akadémia könyvtári anyagának. E könyvtár eredete az 17.35- esztendőre 
nyúlik vissza, amikor III. Károly király Selmecbányán bányaiskolát 
hozott létre.
E bányaiskola vagy bányatisztképzó iskola jellegéről sok vita folyt, 
egységes vélemény azonban mindmáig nem alakult ki. Rómán Bálint 1934- 
ben az akkori középiskolához hasonlította, ugyanakkor más közéleti sze
mélyiségek a bányatisztképzó iskola felállításától számították a hazai 
bányászati felsőoktatás kezdetét. /I/ Mihalovits János szerint, ha az 
iskola fogalmi körének ismérvei gyanánt a szisztematikusan összeállí
tott fix tanrendet, együttesen hallgatott elméleti előadásokat* rendsze
res vizsgákat és mindezek állandó ellátásával megbízott tanszemé!yze~ 
tet fogadunk el, úgy az első magyar bányászati tanintézet kétségtelenül
a * me c; i vo 11 * /2 /

Erbéii az időben a szakkönyvek még nagyon drágák voltak, következés
képpen ritkák is* a gyakorlati emberek alig gondolhattak megvásárlá
sukra. Mihalovits azt irja, hogy az irodalom a bányászat technikai 
végrehajtó szerveire sem volt különösebb hatással, a kormányzati és 
igazgatási férfiak gondolkozásmódját azonban ténylegesen befolyásol
ták. A rendszeres szakoktatás bevezetése új szellem felülkerekedését 
és új gyakorlat meghonosodását is jelezte, "a könyvek megingatták a 
régi titkolózás korhadó bástyáit" és teljes lerombolásukhoz vezetett.

Az 1735- évi alapitó rendelkezést kiegészítette az ún. Instrukció, 
azaz szervezeti és tanszabályzat. Ebből ismeretes, hogy a tanítás 
túlnyomóan gyakorlati irányú volt, sőt az instruenseknek, azaz a je
löltek /expecta'ftsok/ mellé beosztott bányatiszteknek egyenesen meg
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tiltották, hogy messzemenő elméleti fejtegetésekbe bocsátkozzanak. 
Előírja viszont a szabályzat azt is, hogy a bányatisztjelöltek köte
lesek Írásos feljegyzéseket késziteni és ezeket a jegyzeteket javí
tásra és pótlásra az instruenseknek bemutatni. A jegyzeteket jól meg 
kellett őrizniök, másnak át nem adhatták és szigorúan tiltották közzé
tételüket.

A jegyzetek mellett már könyvek is rendelkezésükre álltak az expec- 
tánsoknak. Erről a szabályzat is rendelkezik, amikor kimondja, hogy 
kötelesek a bányaiskola beszerzett szakmüveit szabad óráikban egymás 
között felolvasni. Sok tényező utal arra, hory ezeket a szakmüveket 
kezdetben nem a bányaiskola szerezte be, hanem ezek az instruemsek 
vagy bányatisztek tulajdonában voltak, akik azonban ezeket a drága mü
veket az iskola rendelkezésére bocsátották. Ez annál is inkább felté
telezhető mert az 1751 február 12-i udvari rendelet a szélaknai bá
nyamérők számára előirja* hogy a szükséges műszereket, rajzeszközöket 
és festékeket is saját költségükön kötelesek beszerezni, amelynek hasz
nálatáért semmiféle ellenszolgáltatást nem követelhetnek. Bizonyára igy 
volt ez a könyvekkel is, habár az 1735 június 22-i udvari kamarai ren
delet előírta, hogy szerezzék be a neves szerzők munkáit, igy a "Corrus 
Juris et Systema rerum metallicarum" cimü munkát, - Hertwig Kristóf bá
nyászati compendiumát; - a nSpeculum metallurgiae polit-i ssimum" cimü mü
vet; - Ecker Lázár: Aula subterranea és Voigt Miklós: "Geometria subter- 
ranea" cimü munkáját./3/

A könyvek azonban nem kerültek beszerzésre, csak később, mert 1?37- 
augusztus 6-án egy újabb udvari rendelet arról szól, hogy az 1735- évi 
összeg a felszerelés költségeinek fedezésére kevésnek bizonyult és 
ezért a hiányzó összegnek a kamarai pénztárból való pótlását rendeli &1.

A fenti müvek más igen fontos és értékes szakmunkákkal együtt először 
magántulajdonba kerültek /valószínűleg a szélaknai bányamérési hivatal 
szakembereihez, akik egyúttal a bányaiskola előadói is voltak/, majd 
tőlük kerültek a "Schemnitzer Markscheiderei"- azaz a selmeci, ponto
sabban a szélaknai bányamérési hivatal birtokába* A magántulajdont a 
könyvek esetében azonban nem szabad mai fogalmaink szerint értelmezni,
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hiszen az akkori bányaiskola "oktatói" egyúttal gyakorlati szakemberek 
voltak, foglalkozásukat nem választották külön, mint ahogyan az okta
táshoz szükséges eszközeiket, könyveiket is az oktatás szolgálatába 
állították, vagy fordítva; használatba vették a bányamérési hivatal 
felszerelését. Bizonyosra vehető, hogy a selmeci bányaiskolán jelen
tős értékű könyvanyag állt az expectánsok, vagy ahogy még nevezték 
őket; praktikánsok, skolárok, tisztjelöltek rendelkezésére. Ez a tu
lajdonjogilag ma már körülhatározhatatlan könyvanyag kétségtelenül az 
ősi könyvtár első gyűjteménye lett, melynek sok darabja ma is meglévő 
nagy értéke hazánk első műszaki jellegű muemlékkönyvtárának.

Kétségtelen* hogy a selmeci bányamérési hivatal a "Schemnitzer Mark- 
scheiderei" is rendelkezett könyvanyaggal. Ennek a könyvanyagnak bi
zonyos részét Carl Jacob Túrm.an-tói szerezték be, akinek az akkori 
időkben jelentős könyvgyűjteménye lehetett, könyveit ugyanis számozta.

A legszükségesebb szakkönyvek ebben az időben a bányaiskolában a bá
nyamérés, a- matematika, geometria* stb. kérdéseivel foglalkozó müvek 
voltak* Ez érthető isr hiszen a bányaiskola tananyaga a matematikán 
kívül 5 főrészre tagolódott, nevezetesen bányaművelésre és bányajog
ra, bányamérésre, ércelőkészitésre, próbamesterségre és ércolvasztás
ra valamint a^ranyválatásra és pénzverészetre*

Miután a bányaiskola a Selmec melletti hegybányai kamaraház egyik nagy
termében volt elhelyezve, majd 1751 után a gyakorlati és rajzórákat a 
bányamérő magánlakásához tartozó hivatalos szobában tartották, fel 
kell tételeznünk, hogy az első könyvgyűjtemény kisebbik része ezekben 
a helyiségekben volt, nagyobbik része pedig ott, ahol a bányaiskola 
elméleti előadásait tartották, azaz a bányamérési hivatalban Szélak
nán,

A bányaiskolában, amely 176.3-ig folytatta bánya ti sztképző tevékenysé
gét, a könyvgyűjtemény állandóan gyarapodott, de az iskola jellege 
mindvégig gyakorlati és nem elméleti volt, következésképpen a segéd
eszközök között nyilván nem a könyvek álltak az első helyen. A könyv
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tár története szempontjából is jelentős dátum az 1763' as évszám, ami- 
koris Mária Terézia megalapítja a vegytan-kohásza.ttan első tanszékét 
és ezzel lerakja a "Selmeci Bányászati Akadémia" alapjait. A királynő 
1765-ben létrehozza a matematika-mechanikai tanszéket, majd 1770-ben a 
bányamüveléstani tanszéket. Ezzel tudományos színvonalon megindul a 
bányászat felsőfokú oktatása hazánkban, A bányaiskola még 1777-ig műkö
dik, majd teljesen megszűnik és minden felszerelése igy könyvgyűjtemé
nye is a Bányászati Akadémiára száll.

A bányászati tudományok oktatásához elengedhetetlenül szükséges volt 
sok és jó szakkönyv beszerzése* A bányaiskola könyvanyaga korántsem 
elégíthette ki a tudós professzrok igényeit* Az első tanszék európai 
hirü professzora Jacquin Miklós József is megerősíti ezt, akinek sel
meci előadásairól egy német nyelven irt 865 oldal terjedelmű jegyzet 
maradt ránk. A tanítványai által összeállított jegyzet a "Collegia 
Chlmica" címet viseli és a professzor 1765/66, tanévi előadásait tar
talmazza. /4/ A kéziratban megtalálható Jacquin elöljáró beszéde, 
amelyből megtudhatjuk, hogy a könyv milyen szerepet töltött be a hall
gatók életében és azt is, hogy a professzor milyen jelentőséget tulaj
donított az irodalomnak. Jacquin kifejti, hogy az előadások sikeres 
hallgatásának egyik feltétele, hogy megfelelő tankönyv álljon rendelket- 
zésre, mert igy a hallgatóság előre tudhatja, hogy az egyes órákon mi
ről lesz szó. Ezáltal a tárgyalás is könnyebbé válik, a könyv segítségé
vel pedig utólag is alkalma van a praktikánsnak a hallottak felett el
mélkedni .

Megállapítja, hogy bár igen számos kémiai könyv és kézirat forog köz
kézen, mégis nehéz megfelelőt találni, mert egyrészűk - főleg a legré
gebbiek - az alchemiával, aranycsinálással, az általános orvoslás kér
déseivel stb. foglalkoznak, másrészük pedig kizárólag az orvoslástannak 
van szentelve.

Jacquin szakított az egyetemeken is meghonosodott régi irányzatokkal, 
mert a kémiát a természettudományok egy részének tartotta és mint ilyet 
az összes tudományterületek hasznára kivánta fcrditani. Ez a modern tu
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dományos felfogása természetesen a könyvbeszerzést is előnyösen befo
lyásolta; korszerű tudományos munkák kerültek a tanszékre majd onnan a 
könyvtárba*

Jacquin működése Selmecen nemcsak azt jelentette, hogy az intézetre 
a korabeli egyetemek felfigyeltek, hanem azt is, hogy a kémiai szak
irodalomra annak nélkülözhetetlen ....égére felhívta a figyelmet és ezzel 
jelentősen hozzájárult az Akadémia könyvgyűjteményének kialakításához. 
Ehhez nemcsak mint professzor, hanem mint számottevő európai hirü 
szakíró is segítséget nyújtott. Itt kívánjuk megemlíteni, hogy Selmec
bányán állította össze a kőszénlepárlás bibliográfiáját,. A természet- 
tudományi irodalom megteremtése illetve fejlesztése érdekében tett 
eredményes erőfeszítései világszerte elismertek. Hogy a könyvtár fej
lődésére rendkívül nagy hatást gyakorolt arra már csak egy adatot kí
vánunk megjegyezni* Bright Richard angol geográfus 18'18-ban megjelent 
Travels in lower Hungary cimü könyvében azt irta róla, hogy úgyszól
ván c íz egyetlen számottevő tudományos nagyság az akkori Ausztriá
ban és magas kora ellenére még mindig ő a természettudományos iroda
lom egyetlen irányítója*

Jacquin eltávozása után egy évtizedig Scopoli János Antal állt a tan
szék élén. A rendkívül sokoldalú és igen termékeny tudós a könyvtárt 
is sokoldalúan gyarapította. Proszt János szerint Selmecen elégíthette 
ki legjobban tudományos ambícióit, hiszen jól felszerelt laboratórium 
és más eszközök, tehát könyvek is bőven álltak rendelkezésére.

Scopoli 1779-ig működött Selmecen* ez alatt az idő alatt nagyszámú 
értekezésén kivül több könyvet is irt, ezeknek nagyrésze ma is megta
lálható a müemlékkönyvtár soproni és miskolci állományában.

Bizonyosra vehető, hogy Jacquin és Scopoli munkái a megjelenés idejé
ben kerültek az akadémiára, ha nem is mindjárt a könyvtárba.

Scopoli távozása után a kémiai- metallurgiai tanszékre egy már selmeci 
végzettségű magyar ember került; Ruprecht Antal, Őt tanítványa Patzier
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Mihály Ignác követte. A tanszék e négy első vezetője kétségtelenül 
nagy érdemeket szerzett a könyvtár állományának gyarapításában. Proszt 
János /idézett könyvében/ azt irta róluk, hogy nem mulaszthatja el meg
említeni: Patzier és elődei tökéletes és nagy gonddal összeválogatott 
kémiai szakkönyvtárt hagytak az utódokra. Idézett könyvét a következő 
mondattal fejezte be: "Nemcsak intézetünk tudományos szellemének és 
dicső múltjának beszédes bizonyitéka e könyvtár, hanem olyan segédesz
köz, mely nélkül e tanulmány talán el sem készülhetett volna," /5/

1765-ben állították fel második katedraként a Mennyiségtan-fizika tan
széket. Első tanára Poda Miklós jezsuita szerzetes volt, 177'i~ig állt 
a tanszék élén. A tanszék felállításához Poda 600 Forintot kapott. Még 
ebben az évben október 4-én a tanszék számára nélkülözhetetlen, jelen
tősebb könyvbeszerzésre került sor.

Beszerzésre került 18 kötet 35-45 cm gerincmagasságú, 20 kötet 25-35 
gerincmagasságú, 31 kötet 22,5-25 cm gerincmagasságú könyv, és 40 kötet 
10-18,5 cm, gerincmagasságú könyv, összesen 109 kötetben. /6/

A könyvek legnagyobb része díszes bőr vagy pergamenkötéssel van ellát
va. Valamennyi jó állapotban van, E könyvritkaságok értékét szebbnél 
szebb ábrák és rézkarcok emelik.

Jóval később a pergamenkötésü könyveket is átkötötték szürke papírral. 
Ezt azonban sikerült eltávolítani és igy a könyvek régi szépségükben 
pompáznak. Eredetileg azonban nem a disz és pompa tárgyát képezték, ha
nem nélkülözhetetlen segítőtársai voltak a használóknak, és a tudomány 
forrásai voltak. Jól mutatja ezt Christian tfolf 4 kötetes könyve, mely 
nek csaknem minden tizedik oldalán sürü latin szöveges, tintával irt 
bejegyzéseket, javításokat vagy éppen a szerzőnek igazat adó megjegy
zéseket találunk.

Mihalovits János azt irja, hogy a tételes bányajog oktatását a már 
1770-ben beszerzett összes magyar és osztrák bányarendtartások gyűjte
ménye segítette elő.
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E beszerzés során kerü Lhetett a könyvtárba - minden valószínűség sze
rint az udvari kamarától - az

Ungarische Perg undt Waldt Ordnung 
cimü könyv, amely ma az Erdészeti és Faipari Egyetem Központi Könyvtá
rának egyik legértékesebb könyvritkasága. A könyv tulajdonképpen egye
düli darab, mert mint kolligátum ebben a kötésben sehol máshol nem ta
lálható meg. Éppen ezért e müvei részletesebben is foglalkoznunk kell.

A könyvnek külső megjelenése is figyelemre méltó. A 25x1? cm méretű 
könyv halvány krémszinü bőrkötésének tábláját dús aranyozásu, növény- 
motivumos füzér veszi körül. Középen ugyancsak aranyozott nyomással 
a kétfejü sasos császári cimer látható pajzzsal a bal mezőben két, a 
jobb mezőben egy sávval. A kötéstáblán az alábbi szöveg olvasható;

VAP HŰL /A rövidités feltehetően a következő 
Ungarische szöveget rejti: Ungarische _AIlge- 

Perg undt Waldt Ordnung meine Pergordnung Hungáriáé Univer-
1.649 salis Lex/

Az 1649-es évszám a kötés évét jelenti. A kolligátum első része a bá- 
nyarendtartás 1574-ből, a második rész, az erdőrendtartás 1565-ből 
származik.

A bányarendtartás belső címlapjának magyar forditása a következő:

A Magyar Korona országában fekvő szabad királyi bányavárosok, úgy 
mint Körmöcbánya, Selmecbánya, Besztercebánya, Bakabánya, Újbánya, 
Bélabánya és Libetbánya, valamint a környező és a Magyar Korona orszá
gaiban máshol fekvő arany, ezüst, réz és egyéb fémbányák bányászati 
rendtartása, mind a most üzemben levő, mind a jövőben nyitandó bányák
ra vonatkozólag, a régi körmöcbányai és Selmecbányái rendtartások hoz
zácsatolt magyarázataival. Kiadva a mi Megváltó Urunk Jézus Krisztus 
születésénél ezerötszázhe tvennegyedik évében.

A Felséges Római Császár stb. kegyelméből és szabadalma alapján ki
nyomtatott az ausztriai Wien-ben Caspar Stainhofer által a S.Annen 
Hof-ban,
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A németnyelvű bányarendtartáshoz kötötték az 1565-ben kiadott II. Mik
sa féle erdőrendtartást. A latinnyelvü rendtartás címlapjának magyar 
forditása igy hangzik:

II, Miksa császárnak, Magyarország és Csehország királyának rendtartá
sa, mely szerint a magyar királyi bányavárosok a birtokukban és jogha
tóságaikban levő erdőket, ligeteket és legelőket kitermelni, kezelni 
és gyarapítani tartoznak. Anno 1565-

A bányarendtartás keletkezési ideje '1571* vagyis 78 évvel régibb mint 
a bekötési táblán szereplő 1649-es dátum. Ez az eltérés már a helyes
írás változását is mutatja; a belső cimlapon Perek, a kötési táblán 
Perg szerepel.

A könyv végén többoldalas kézírásos bejegyzés található. Ebből hat oldal 
1405-től 1578-ig azoknak a királyi rendeleteknek a felsorolását tartal
mazza, amelyek a magyar bányászattal, pénzveréssel és nemesfémforgalom
mal függenek össze. A felsorolás 1578-ban végződik, feltehető tehát, 
hpgy a bejegyzés is ebben az évben, tehát közel 400 esztendővel ezelőtt 
történt. /7/

1771 február 26-án kelt rendelettel és annak mellékletét képező jegyzék
kel az udvari kamara 42 kötet könyvet küldött az intézetnek azzal, hogy 
azokat vegyék leltárba és nyugta nélkül abból egy darabot se adjanak ki 
senkinek.

Az elküldött könyvek jegyzéke nem maradt ránk, igy pontosan nem tudjuk, 
hogy a 42 kötetes szállítmány milyen könyveket tartalmazott. A műemlék- 
anyagban végzett vizsgálódás azonban arra enged következtetni, hogy ezek 
matematikai és fizikai tárgyú müvek voltak. Feltételezhető, hogy a Sop
ronban őrzött mintegy 13 kötet e£yforma pergamenkötésü 1770 előtti ki
adású "fehér könyv" ebből a szállítmányból való. Ezt látszik megerősíti 
ni az is, hogy a könyvek mindegyikének gerincén jól olvasható szám ta
lálható. A számok 42 alatt vannak. /8, 36, 37 stb./
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Három évvel később 1774-ben jelentős könyvbeszerzésre került sor, 
1774-ben a könyvtár számára 4000 Forintért megvásárolták Peithner 
Tádé magánkönyvtárát, Peithner prágai lajstromozó volt, majd 1762-ben 
a prágai Elgyetem bányászati tanszékére nevezték ki professzornak.
1.772 március 31-ével a selmeci bányaműveléstani tanszékre nevezték ki 
professzornak. Ezt az állást 1777. január 27-ig töltötte be.

Az Erdészeti és Faipari Egyetem Központi Könyvtárának müemlékállomá
nyában e vásárlás nyomon követhető.

- O - 0 - o

JEGYZETEK

1. Dr, Hóman Bálint m.kir. Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter üdvöz
lő beszéde a M. Kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Karának a bányászati szakok
tatás megindulásának 200* évfordulója alkalmából Sopronban az 
1935* évi június 22-én tartott emlékünnepélyén.

2, D.?. Mihal^vits János" Az első bányátisztképző iskola alapítása 
Magyarországon. Sopron, 1938. Kari Könyvkiadó Alap.

3* Mint később látni fogjuk a Mihalovíts idézett könyvéből átvett
felsorolás nagyon sok bibliográfiai pontatlanságot tartalmaz, nyil
ván nem a szerző, hanem a forrásanyag hibájából.
A jegyzet a Magyar Nemzeti Múzeum kézirattárában van, Bővebben ír 
róla Proszt János a Selmeci Bányászati Akadémia, mint a kémiai tu
dományos kutatás bölcsője hazánkban,
Sopron 1938. Kari Könyvkiadó c, munkájában. 7-p.

5. Proszt idézett müve. 42.. p.
6. Az adatokat közli Pauer János: A Selmecbányái magyar királyi Bányá

szati és Erdészeti Akadémia története. Selme: zbánya, 1896, Joerges, 
c. könyvének 193-194. pagináján valamint Mihalovíts János: A sel
meci Bányászati Akadémia alapitása és fejlődése 1846-ig, Sopron, 
1938 Kari Könyvkiadó Alap. 39-40.p. Mihaíovíts szerint összesen
33 mü, részben folyóirat, került beszerzésre 106 kötetben, Pauer 
105 kötetet ir.
A német szövegek magyar forditása a következő; E beszerzett könyvek 
nagyrésze ma is megtalálható a miskolci illetve soproni müemlékál™ 
lományban.

7- Részletesen foglalkozik ezzel Zakar János "Néhány érdekes kézírá
sos bejegyzés az 157-1-. évi, II. Miksa féle bányászati rendtartást 
tartalmazó kötet végén" cimü kézirata.


