AZ ALMA MATER NÉHÁNY KIEMELKEDİ
SZEMÉLYISÉGE
Mikoviny Sámuel (1700-1750)
A tanintézet elsı tanára, magyar nemes, a Szent Római Császár İfelségének
udvari térképésze és építésze, valamint a Porosz Tudományos Társaság tagja.
Matematikát, bányaépítészetet, építészetet, bánya- és földmérést oktatott. A
pozsonyi vár egyik tornyán keresztül megvonta az elsı magyar kezdımeridiánt.
A magyar tudományos kartográfia elsı mővelıjének tekinthetı. Sopronban utcát
neveztek el róla.

Nicolaus Jacquin (1727-1817)
Néhány éves kiemelkedı bécsi tevékenység után 1763. június 9-én Mária Terézia a Selmecbányai Bányászati Akadémia elsı gyakorlati bányászat- és kémiatanárává, valamint címzetes bányatanácsossá nevezte ki. Jacquin Selmecbányán
elıször a bányavidéket tanulmányozta, ásványgyőjteményt készített, majd berendezte a kémiai laboratóriumot a Krecsmáry-féle házban. Csak ezek után,
1764. szeptember 1-jén kezdte meg elıadásait. Jacquin nemcsak a kémiában,
hanem a botanikában is maradandót alkotott. Igen nagy a száma azoknak a növényeknek, amelyeket ı írt le elıször.

Wilkens Henrich Dávid (1763-1832)
Az erdészeti tanintézet elsı oktatója. Munkásságának köszönhetı az erdészeti
felsıoktatás kialakulása. Elıtérbe helyezte a gyakorlati oktatást, javaslatait a
felsıbb hatóságok szinte kivétel nélkül elfogadták.

Christian Doppler (1803-1853)
A matematika-fizika tanszék kimagasló professzora 1848 és 1850 között. A
róla elnevezett Doppler-effektus felfedezıje.

Feistmantel Rudolf (1805-1871)
Az erdészeti tárgyak professzora. Az ı idejében is felvetıdött az erdészeti és
bányászati oktatás szétválasztásának kérdése, de ı úgy gondolta, hogy amíg a
bányászok Selmecen vannak, addig az erdészek is maradjanak ott. Ennek ellenére ı is támogatta Wilkens javaslatát, és kijelentette, hogy Selmecen általános
képzettséggel rendelkezı erdıtiszteket nevelni nem lehet, jórészt csak a bányákhoz tartozó kincstári erdık igényeinek megfelelı képzés valósítható meg.

Vadas Jenı (1857-1922)
1908-1910 között rektor, az Erdészeti Kísérletek címő folyóirat szerkesztıje.
Oktatói tevékenysége mellett az erdészeti tudományos kutatást is megszervezte.
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Roth Gyula (1873-1961)
A fafajok magszármazási kérdéseivel, a külföldi fafajok meghonosításával, a
természetes felújítás, a szálaló erdıgazdálkodás kérdéseivel foglalkozott.

Fekete Zoltán (1877-1962)
A magyar faterméstani és faállomány-szerkezettani kutatás úttörıje és vezetı
egyénisége volt. Egyik egyetemi kollégiumunk névadója.

Fehér Dániel (1890-1955)
Tudományos munkássága nagyon sokirányú volt, de legfontosabbak növényélettani és talajbiológiai kutatásai. Talajbiológia címő hatalmas összefoglaló
mőve ma is egyedülálló. 1923 tavaszától ı kezdte meg a soproni botanikus kert
létesítését.

Machatsek Gyula (1899-1921)
A Magyar Királyi Bányászati és Erdészeti Fıiskola erdımérnök hallgatója volt. A haza védelmében 1921. szeptember 8-án az ágfalvi ütközetben
hısi halált halt. Egyik egyetemi kollégiumunk névadója.

Szechányi Elemér (1899-1921)
A Magyar Királyi Bányászati és Erdészeti
Fıiskola bányamérnök hallgatója volt. A nyugat-magyarországi szabadságharc kezdetén az
„Ostenburg-tisztiszázad" tagja. 1921. szeptember 8-ára virradó reggel mint civil ruhás
felkelı hısi halált halt az ágfalvi csatában.
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