
A bányászoktatás 1735 előtt 
A magyarországi bányászati oktatás kiemelkedő évfordulója az 1735. év, amikor 

hivatalosan is Bányatisztképző Iskolaként folytatta munkáját a különböző képzési 
formák után 1733-ban alapított bányászati iskola.Tekintsünk vissza azokra az előzmé-
nyekre, amelyek a Habsburg birodalom közigazgatási, gazdasági, politikai berendez-
kedése révén a bányászat tudományának, gyakorlatának szervezett, intézményi oktatá-
sának kezdetéhez vezettek. 

A munkamegosztás bővülése már a kora középkorban megteremtette a gazdasági 
körnek azt az egyre táguló rendszerét, amelyben fokozatosan önállóvá váltak a külön-
böző foglalkozások. Az udvari nemesség felkészülését a lovagi nevelés szolgálta, 
mígnem a XV-XVI. században megjelent az akadémia intézménye. Az akadémiák 
anyaga idővel változott - a katonai tudás mint szaktudás került a tiszt- és mérnökképző 
intézményekbe, az építészetbe, földmunkák meg a technológiák sorába. A bányászati 
munkálatok szakszerűségét, ami a biztonság és a termelés fenntartásának feltétele volt, 
nemcsak a hosszú tapasztalattal rendelkező bányamunkások gyakorlata és szaktudása 
kísérte, hanem a bányászati hivatalokban és a bányászatot kisérő más tevékenységek-
ben megjelentek a gazdasági, a tiszt- és mérnökképzőkben szerzett ismeretekkel meg 
a humanista műveltség földközpontú gondolatvilágában élő, a kémia és fizika kutatá-
saiban jeleskedő személyek. Feltűnnek azok is, akik egyszerűen írástudókként, meg 
orvosi, jogi - mai szóval - szakfeladatokat ellátva - kisebb-nagyobb körre hatva, 
alkalmat adhattak tapasztalatok, ismeretek szerzésére, megteremtve a későbbi szerve-
zett, rendszeres szakmai oktatás lehetőségeit. A bányászatban kezdettől követhetjük a 
különböző tisztséget viselőket, akik mellett természetszerűleg alakult ki - a munka-
megosztás bővülése mentén - a közre- meg együttműködők sora és akik közül nem 
egy az akkori bányászat különböző helyein tűnik fel, kamatoztatva megszerzett gya-
korlatát, tudását. 

Például 1327-ből ismerjük Kokos mestert, Ricolphus fiát, akit a király selmeci bá-
nyabíróvá nevezett ki és aki mellett több famulus tanulta a bányajogszabályokat. 1331-
ben Körmöcbánya gépmestere Leopoldus (Magister Machinamm), aki 1342-ben kör-
möci kamaragrófként működik. 1387-ben és 1388-ban bányaügyekben illetékesként 
említik Bemhardust („Bernhardus, scansor domini regis et montanoa im regni 
Ungariae..."). Jakab mestert 1387-ben ismerjük meg, mint Jacobus dictus Rulle olim 
scansor regius", 1494-ben bányamester: „kuniglicher Majestet obrister sthyager im 
Landen Ungern...". Mathias Tangler von Lichtenfeld két szakértőjével jár végig néhány 
bányát, és készít jelentést a kincstárnak. Selmecbányán 1496-ban Lang János szakértő 
bányászként működik, őt „steiger"-ként Thurzó János küldte Selmecre, hogy jobbá 
tegye a bányászatot és hasonló szakértőket neveljen. 1525-ben Szombathelyi Benedek 
„rudasmester" földméréseket végez és hitelesíti a bányahelyek addigi méréseit, 1528-
ban királyi megbízottak járják végig a bányavidéket majd 1535-től kinevezett 
bányabiztosok vannak jelen a bányavidékeken. A bányavidékek állapotait ellenőrző, 
felmérő küldöttek feltételezhetően mindenütt találtak a szakszerű művelést ismerő 
embereket, hisz az 1420-as évekből van tudomásunk az ácsolás előírásairól, a teljesít-
mények elszámolásáról, a kompasz használatát 1489-ből ismerjük. Az úrvölgyi rend-
szeres bányajárások feljegyzései többek között 1535-ből, majd az 1543. és 1546. évek-
ből közlik a peres felek közt kompasszal mért határvonal kiigazítását „szakértők által" 
(Selmecbányán csak húsz évvel később találkozunk a kompaszmérésekkel). Jelentés 
foglalkozik azzal, hogy a körmöci kamaragróf, Beheim Bernát (1524-1538) mellett 
többen teljesítenek bányaszolgálatot, akik mások szolgálatára is állnak. Nevezetes 
személyek és szabályalkotók 1540-1541-ben Selmecbányán Hans Plettel, Beszterce-
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bányán pedig Puchner György királyi bányamesterek, akik mellett szintén dolgoztak 
olyan beosztottak, akik rendszeresen beszámoltak a bányák eseményeiről és maguk is 
tanulni igyekeztek beosztásukban. 

1556-ban jelenik meg Agricola a kor európai bányászatára egységesítő befolyással 
ható munkája, a De re metallica libri XII., amely csakhamar a magyarországi bányavá-
rosokban, egyéni könyvtárakban is megtalálható. 1558-ban részletes szabályzás készül 
besztercebányai bányászok, a bánya könywivői és pénztárnokai számára, hasonlóak 
készülnek sorra más bányavárosokban is. A balesetek nyomán és az ügykezelés gyat-
rasága folytán 1564-ben királyi leirat (1630-ban újólag) hangsúlyozza, hogy tanulatlan 
ifjakat ne alkalmazzanak a bányaszolgálatban, hanem az ifjak tapasztaltabb bánya-
szakemberek mellett készüljenek fel munkájukra. A bányaszabályzatokba - a birtokvi-
szonyok tisztázása, a munkák elszámolása, a szakmai feladatok növekedése következ-
tében - sorra kerülnek be a mérési előírások és ajánlott módszerek. Feltűnik az 
expektáns - gyakornok - kifejezés is: 1604-ben Selmecbányán találjuk Prandauer Pál 
kohótisztet (1596-ban Innsbruckból érkezett Selmecre), aki korábban rokonánál, a 
volderthurnból érkezett Ygl Hennannál expektánsként kémlelést tanult, majd egy 
kohónál sáfárkodott. A szakmai feladatok, közte a mérések jobbá tétele érdekében 
1604-ben királyi leirat fogalmazza meg: „Minthogy a bányák felmérése igen hasznos, a 
tisztek közül pedig igen kevesen értenek hozzá, intézkedni kell, hogy azt minél töb-
ben tanulják meg a bányamestertől..." 1610-ben rendeli el a selmeci bányák felmérési 
és térképészeti munkáit Bloenstain Mátyás főkamaragróf, l 6 l l - b e n készül el Felső-
Biber táró első térképe. Az 1627-es részletes selmeci bányatérkép pontossága szakértő 
mérésekre, együttműködésre utal. Egy 1628-as létszámkimutatásban kilenc famulust 
jelölnek meg, akik az úrhegyi bánya mérési munkáiban vettek részt majd bérüket a 
bányaírnoknál kapták meg. 

1632. január 10-én udvari kamarai rendelet született az „expectant" a gyakornokok 
hivatalos alkalmazásáról, rendszerének bevezetéséről, akiket a tapasztalt bányatisztek 
mellé osztanak be, hogy tőlük a szakszertí ismereteket megtanulhassák. A felvételeket 
a rendelet megjelenésétől a kamara jóváhagyásához kötik, ami azt jelzi, hogy a korábbi 
esetleges felvételeket, alkalmazásokat rendszeres foglalkoztatás és tudatos kiválasztás 
váltja fel. Ez összefüggött a kincstár bányavidékeket jobban irányító törekvéseivel is. A 
hivatalok elnyerése sokakat késztetett gazdasági ismeretek, közte az államszámvitel 
tanulására. Klippstein Fülöp állapította meg, hogy mintegy ötszázan hallgatták Bécs-
ben egy Brand nevű számtanácsos szakbavágó előadásait. 1634-ben egy Balthasar 
nevű bányász kéri expektánsként való felvételét, az egyik úrvölgyi szakmányátvételi 
jegyzőkönyvben (1640) Schenk Nándor János „expectant" kézjegye olvasható. Az 
1649. évi részletes utasítás a kezelőtisztek számára előírja az expektánsokra való 
ügyelést (ezt 1676-ban részletes irányelvek követik). Az expektánsi állások bevezeté-
sével, a hivatali beosztás elnyerése pályáztatással történt. 1642-ből ismerünk pályázati 
felhívást, 1647-ben folyamodott expektánsi állásért a Selmecbányái könywivő , 
Schmultz Károly fia, János György. Kérelmében előadja, hogy apja bányaalkalmazott, 
ő maga pedig szeretné, hogy a bányamérés tanulására Steifenagger Vencel adminiszt-
rátor mellé kerülhessen. Schmultz János György 1650. október 6-án nyerte el az 
expektánsi állást. 

Az alsó-magyarországi bányákban tapasztaltak nyomán az 1660-as évektől újabb 
felmérő bejárások kezdődtek. Majd 1676 szeptemberében a selmeci kamaragrófhoz 
intézett Instrucíio határozottan előírja az expektánsok felkészítését. 1679-ben kamara 
hat expektánst küldött a bányavidékre. Közülük négyen Körmöcbányán kezdik meg a 
bánya felmérését, a többiekről nincs ismeretünk, hová kerülhettek. Ugyanebben az 
időben a kamara ismételten felhívta a selmecbányaiak figyelmét, hogy gondoskodja-
nak bányáik felméréséről és a munkákban fiatal, értelmes embereket alkalmazzanak. 
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Őket tanítsák be a mérés alapjaira, a rajzolásra és felmérésre. A bányafelmérések során 
a már tisztségekben lévők mindegyikének beszámolót kellett készíteni addigi életútjá-
ról. 1680-ban Georg Frick beszámol arról, hogy három éves expektánsság után került 
bányatiszti beosztásba, jelenleg is foglalkozik expektánsokkal és a bérek számolására 
tanítja őket. 1681-ben Garamb Gottlieb Ferenc két év expektánsi gyakorlatról számol 
be, utána a kohóhoz került tanulni. További egy évet töltött szintén expektánsként 
Aigner sáfár mellett. Hasonlóan számolt be szakmai életútjáról Khienberg Károly is, aki 
expektánsként öt évig tanult („practice et manipulando") egy kémlő mellett, míg 
önálló lehetett. Mintegy ötven szakmai életút-beszámoló anyaga alapján megállapítha-
tó, hogy a kamarai szolgálatban lévők zöme korábban mint gyakornok, expektáns 
szervezetten volt foglalkoztatva, így ez az oktatási gyakorlat már hosszú időre nyúlik 
vissza. Napi feladataikat az adott személy szakmai utasításai alapján rendszeresen 
kellett, hogy végezzék, mert a folyamatosan követhető bér-, költség-, termelés- és más 
kimutatások elkésztéséhez mindenképpen szakmailag felkészült személyekre volt 
szükség. Ezt a szakmai felkészítést a különböző hivatalok alkalmazásában, a vezetők 
irányítása alapján szerezték meg vagy bővítették. Az expektánsok száma ugyan nem, 
de jelenlétük ezzel is bizonyított. így az is, hogy a bánya vezetői mellett mindenütt 
több-kevesebb rendszerességgel megtalálhatóak voltak a gyakornokok, akiknek 
szervezett felvétele, képzése, mint a bányák, kohók és általában a gazdálkodással 
összefüggő feladatok elvégzéséhez szükséges hivatali állomány megteremtése, a 
kamarai igazgatás szerveződésével szükségszerííen az intézményesítés felé haladt. 

Az 1690 után készült kamarai jelentések sorra arról számoltak be, hogy a birodalom 
igazgatásában a hivatalokat, közte a bányavidékeken is a kincstári állásokat szakkép-
zett emberek hiányában nem lehet betölteni. Az oktatás új szakasza körvonalazódott 
ezzel. Az uralkodó már korábban is tett intézkedéseket az oktatás vonatkozásában, de 
a magyar királyi felségjogok között ilyenek eddig nem szerepeltek. Elsőként az 1715. 
évi 74., majd az 1723. évi 70. törvény érvényesítette az uralkodó iskolaállítási és fel-
ügyeleti jogát az iskolák és az alapítványok felett. Ennek jogán előbb ezért az udvari 
kamara rendeletével Joachimstahl-ban (jachymov) bányaiskolát szerveztek. Az iskola 
három éve alatt a növendékek két évig a kijelölt szakemberek (instmensek) mellett 
tanultak, egy évig a végleges munkábalépés előtt választott szakmájuk szerint gyakor-
latot folytattak a kijelölt helyeken (bányák, erdőgazdaság, kohók, mérés). A tanulmá-
nyi helyekre pályázni kellett, háromévenként négy növendék kezdhette meg tanulmá-
nyait. Javadalmazásukra évi 600 Forintot fordítottak. Az alsó-magyarországi bányavi-
déken is hasonló szakember hiány volt. A kamara a selmeci kamaragrófhoz fordult 
(1724. december 20.): mit kell tennie, hogy az itt megállapított hiányt a bányászat és 
kohászat meg a pénzverés terén pótolni lehessen. A főkamaragróf válaszában egy, a 
joachimstahlihoz hasonló iskola felállítását javasolta, amelynek fenntartását a kincstár 
látná el. A már említett királyi felügyeleti jog alapján a kamara Selmecen (Szélaknán) 
1724-ben a joachimstahlihoz hasonló iskolát alapított. Itt a növendékek létszáma és 
javadalmazásuk is több volt. A selmeci iskola nagyobb létszámát az indokolta, hogy a 
töröktől felszabadított erdélyi és bánáti országrészek bányászatának újraindításához 
egyre több szakemberre volt szükség. 1727-ben már udvari rendelet érkezik a temes-
vári adminisztrátorhoz a bánsági bányászat szervezéséről és egy bányamérő küldésé-
ről. Selmecen 1729-ben a kamara tájékozódik az iskolai oktatás számára kívánt bányá-
szati, gazdálkodási és kohászati szakismeretek rendszerbe foglalhatóságáról, amit 
1731-ben a waldai szánnazású Multz György állított össze. A bányatisztek feladatait 
rendszerező munka összefoglaló jellegű, tükrözte mindazon alapvető ismereteket, 
amelyek megfelelően szolgálhatták az expektánsok folyamatos képzését. A korábban 
kezdett képzés tapasztalatai nyomán Multz tervezetében egy folyamatosan működő, 
állandó szakemberekhez beosztott növendékállomány tanítását javasolja, akik megfe-

40 



lelő vizsgák és eredmények után pályázhatnak a kincstári hivatal állásaira. A javaslat 
alapján rendelte el a kamara az 1724-ben Szélaknán létesített bányaiskola tanulmányi 
rendjének átalakítását és léptette életbe 1733-tól alkalmazását. Ez az addig lazán 
összefüggő oktatási szervezet kapta meg III. Károly 1735. június 15-ével keltezett 
alapítólevelét, amellyel ténylegesen kincstári oktatási szervezetet hozott létre és 
amellyel megkezdődött a magyarországi bányatisztképzés, ezzel a magyarországi bá-
nyászati felsőoktatás. 

Az iskola rendszabályait az alapítólevél nyomán újólag Lauer János, a későbbi 
selmeci kamaragróf állította össze. A vezető tanár - Mikoviny Sámuel - mellett öt 
„instruens" végezte az oktatást, akik aktív bányatisztek voltak és mellékállásban foglal-
koztak a hallgatókkal, akiknek számát nyolcban határozták meg. Christian Heuppel 
körmöci kohóigazgató 1735. augusztus 9-én levélben tett javaslatot báró Mitrovsz-
kynak Selmecbányán, hogy az expektánsok kiképzése miképpen történjék. Javasolja a 
folyamatos betanítást, amikoris azokat, akik a mérést akarják tanulni a bányatisztek-
hez, akik a zúzást, azokat a zúzók felügyelőségeihez, a kezelést tanulókat a kémlé-
szekhez osszák be. 

A tapasztalati tudás megszerzésének folyamata, a tudományfejlődés meg a munka-
megosztás nyomán elkülönülő szakismeretek, ezek anyagának oktatható formába és 
tartalomba rendeződése, a munka- és hivatali helyeken szerveződő egyedi oktatások-
ból intézményi formába történő fejlődés a magyarországi bányászat műszaki oktatásá-
nak klasszikus fejlődési folyamatának tükre. Az expektánsképzésből bányatisztképző, 
majd Akadémia, főiskola utóbb egyetem, a magyar bányászat évszázados igyekezetét 
tükrözi annak érdekében, hogy a föld értékes anyagai az ember adottságai figyelem-
bevételével a tudomány sokrétű felhasználásával technikailag magas fokon, legyenek 
termelésbe vonhatók. 

Dr. Krisztián Béla 

Szeder Fábián iskolái és tanárai 
Szeder Fábián János benedekrendi szerzetes és tudós tanár, palóckutató s a szakirá-

nyú magyar néprajzi érdeklődés egyik elindítója, Hont megye szülötte. Az újabb 
kutatások alapján megbízható dokumentumokkal igazolható a neves egyházi szemé-
lyiség pontos születési helye és ideje, valamint a család itteni kapcsolata. Bár írásunk 
tárgya Szeder Fábián iskoláinak, tanárainak bemutatása, bevezetőként mégis említést 
kell tennünk a születéssel kapcsolatos tudnivalókról. Mert ezek mindeddig nem voltak 
egyöntetűek. 

Néhány tanulmányban és kiadványban Érsekújvárt említik szülőhelyként. A Magyar 
Néprajzi Lexikon 4. kötetében (Bp. 1981) pedig az olvasható, hogy Szeder Fábián 
1794-ben született. A Besztercebányai Állami Levéltárban őrzik Csáb község plébániá-
jának régi anyakönyveit. Az 1784. év adatait tartalmazó születési anykönyv 81. lapján 
5. szülöttként jegyezték be a gyennek Szeder Jánost. Eszerint 1784. június 23-án szüle-
tett, s a keresztségben a János és a László nevet kapta. A Fábián később felvett szerze-
tesi név. A szülők neve Szeder Imre és Brogyányi Erzsébet, mindketten nemesember-
ként szerepelnek az anyakönyvben. 

A további bejegyzésekből tudjuk, hogy Szeder Fábiánnak több, Csábon született 
testvére is volt. Név szerint: Erzsébet (1783), József Imre (1787), László Imre (1789), 
Imre (1791), Mihály András (1793), István (1795) Anasztázia Judit Erzsébet (1801). 

A Szeder család tehát 1810-ig minden valószínűség szerint Csábon élt, hisz itt anya-
könyvezték a gyemiekeket. Hogy a család mikor költözött innen el, nem tudjuk. 1809-
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