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K ö z l e m é n y e k 

 
Finkey József (1889−1941) emlékezete 

 
BENKE ISTVÁN 

 
     125 évvel ezelőtt, 1889. november 27-én Sárospatakon szüle-
tett Finkey József bányamérnök, kiváló pedagógus, egyetemi ta-
nár, feltaláló. Tehetsége, munkássága a Sárospatakhoz hasonlóan 
régi diákvárosban, Selmecbányán bontakozott ki. Ez a város abban 
az időben a tudományok bölcsője, a felfedezők műhelye, a magyar 
és az európai művelődés egyik központja volt. A többféle kultúrá-
jával büszkélkedő várost és iskolái a bennük oktató tanárok tették 
ismertté. Főiskolája számos tudóst adott a világnak (Böck Hugó, 
Delius T. Christopf, Doppler Christian, Mikoviny Sámuel, Péch An-
tal, Scopoli G. Antonio, stb.). 
     A nagy megbecsülésnek örvendő református Finkey család már 
a 18–19. században számos lelkészt, írót, tanárt adott a közéletnek. 
Meg kell említenünk Finkey Pál sárospataki tanárt, Finkey Ferenc 
koronaügyészt. Finkey József a sárospataki gimnázium diákjaként, 
mint kitűnő tanuló, valamennyi ösztön- és pályadíjat elnyerte. Tu-
datosan készült a műszaki pályára. 1907-ben kezdte meg tanulmá-
nyait Selmecbányán, az akkori néven Bányászati és Erdészeti Aka-
démia bányamérnöki szakán. 
     Ma már nagyon nehéz megállapítani, hogy egy ilyen, protes-
táns egyházhoz kötődő család tagja, humán műveltségű iskolában 
szerzett tanulmányi alapokkal a műszaki élethívatások közül miért 
éppen a bányamérnöki pályát választotta. Diákkorában talán egy 
példakép lehetett, aki ösztönözte, fordította az érdeklődését az ak-
kor megbecsült és perspektivikus szakma felé, vagy egy bizonyos 
környezet, körülmény kelthette fel a figyelmét a szakterület iránt. 
Finkey József esetében mindkét lehetőséggel számolhatunk. Szabó 
József (1822−1894) bányamérnök, geológus munkássága, hagya-
téka is ösztönzőleg hathatott érdeklődési körére, hiszen kutatásá-
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nak fő területe Tokaj-Hegyalja volt, éveket töltött Sárospatakon, 
és nagy kultuszt teremtett a földtani tudományoknak. Nevéhez fű-
ződik a terület első geológiai térképe, amely az általa szerkesztett, 
1867-ben kiadott Tokaj-Hegyaljai Album mellékletét képezte. 
     Finkey József gimnáziumi tanulmányai idejében a sárospataki 
főiskola már 1344 darabos ásványgyűjteménnyel rendelkezett, ami 
egy külön teremben volt elhelyezve és berendezve 26 üveges szek-
rényben. A gyűjtemény egyik legértékesebb részét Szabó József 
adományozta az iskolának1874-ben. De a leglátványosabb dara-
bok azok a Selmecbányáról kapott példányok voltak, amelyek ok-
tatási célra is szolgáltak. Ezeket a csodálatos példányokat kedves ta-
nárom, Hallgató Sándor őrizte és − az akkor még a tananyagban 
szereplő ásványtan oktatásánál − félve adta kezünkbe. A termé-
szetrajz-tanárok a gimnazistákkal ásványgyűjtő utakat szerveztek 
a gyűjtemény gyarapítására, még Sárospataktól távolabbi terüle-
tekre is. Nem csoda, ha ilyen körülmények között, ilyen oktatási 
háttérrel Finkey József és később több hallgató is a bányamérnöki 
pályát választotta. 
     Finkey József sokoldalú, kitűnő tehetsége már főiskolai tanul-
mányai során megmutatkozott. Másodéves volt, amikor megjelent 
első tudományos cikke, amelyben a matematika egy ritka számítá-
si módszerét alkalmazta a bányaműveleteknél. Akadémistaként már 
hét tanulmányt publikált a matematika, mechanika és a géptan te-
rületéről. Széles körű érdeklődéséről tanúskodtak a geológiával, a 
geofizikával, a geodéziával és a gépészettel foglalkozó szakcikkei. 
A bányamérnöki diploma megszerzése után első munkahelye 1911-
től a Krassó-Szörény vármegyében levő Drenkova kőszénbányája 
volt, ahová gyakornokként került, majd a sikeres államvizsga után 
1913-tól beosztott bányamérnökként dolgozott. Már főiskolai hall-
gató korában megnyilvánuló, és későbbi szakmai munkája során 
tovább erősödő tudományos érdeklődésének köszönhetően 1914-
ben visszakerült az akadémiára, ahol a bányaműveléstani tanszé-
ken tanársegédi feladatokat látott el. E tevékenységét megszakítot-
ta az első világháború, amelynek sorén egy évig katonai szolgála-
tot teljesített. 
     Munkája során azt az elvet követte, hogy az oktatási és tudo-
mányos tevékenység soha nem választható el a tényleges gyakor-
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lattól. 1916-ban jelent meg első tudományos értekezése (Bányate-
lepek tervezésének gazdasági alapelvei). 1918-ban adta ki a sel-
mecbányai Joerges nyomda az első önálló könyvét Bányatelepek 
tervezése címmel, amely több éven keresztül főiskolai tankönyv-
ként is használatos volt.  
     Az utolsó selmecbányai oktatási éve 1918 októberében indult, 
amikor 400 hallgató iratkozott be. Már az előadások kezdetén sok 
zavar mutatkozott. November elsején jutottak el a budapesti forra-
dalom és a cseh intervenciós csapatok megindulásának hírei Sel-
mecre. A főiskola könyvtárának, laboratóriumi felszereléseinek és 
ásványtárának megmentésére és Budapestre szállítására a hallga-
tókból álló tíztagú bizottság alakult. Az oktatók nem támogatták a 
főiskolások ilyen irányú tevékenységét, mert tudták, hogy az el-
költözés az akadémia megszűnését jelentené, és úgy gondolták, 
hogy a trianoni békediktátum csak rövid ideig tarthat. Amint egy 
vonatrakomány elkészült az akadémia összecsomagolt kincseiből, 
oktatási felszereléseiből, őrséggel ellátva Budapestre indították. Az 
utolsó szállítmányhoz a főiskolások szánkókat és szekereket rek-
viráltak, és december 13-án hajnalban a csomagokkal és 300 hall-
gatóval elhagyták Selmecbányát. Hontnémet állomásra érkezve az 
állomásfőnök nem volt hajlandó szerelvényt biztosítani, de a fegy-
veres kísérők lefoglaltak egyet, amely másnap este megérkezett 
Vácra. Az utolsó szerelvényt, amelyet Selmecbányáról Garamber-
zencére indítottak volna, már nem engedték tovább. Ezzel elve-
szett a főiskola számos felszerelése, többek között a Finkey József 
által létrehozott laboratórium teljes anyaga is.  
     Az elűzött selmecbányai akadémia hosszú keresés és vita után 
Sopronban kapott helyet. Az első selmecbányai csoport 1919. már-
cius 8-án érkezett meg néhány oktatóval együtt. Sopronnak nem 
volt egyszerű a közel 400 fős oktatói és hallgatói létszám elhelye-
zése. A zavartalan oktatás csak később indulhatott meg, mert 1921-
ben a Szövetséges Katonai Bizottság úgy határozott, hogy Sopront 
és környékét Ausztriának kell átadni. Az 1921 decemberében meg-
tartott népszavazás eredményeként, kimondottan az odatelepült fő-
iskolások mozgalmának köszönhetően, Sopron mégis Magyaror-
szágon maradt. 
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     Finkey József felismerte, hogy a trianoni békeszerződés követ-
keztében megcsonkított országban megmaradt kevés ásványva-
gyon gazdaságos hasznosítása több figyelmet igényel. Kutatási te-
vékenységét a szén- és ércelőkészítés felé fordította. Az ilyen né-
ven kialakult technológiai eljárás kimondottan a bányászati tevé-
kenységek körébe tartozik, egyben a legtöbb szaktudást és kutatást 
igénylő feladat. Az a célja, hogy a kitermelt nyersércet alkalmassá 
tegye a kohászati felhasználásra, a szenet pedig az értékesítésre és 
az erőművi felhasználásra. 
     Ezeknek az eljárásoknak a tökéletesítésére kísérleti laboratóri-
umot hozott létre. Először pincehelységekben, méltatlan körülmé-
nyek között, asszisztens nélkül végezte kísérleteit, majd 1923-ban 
megalakult az Érc- és Szénelőkészítési Tanszék, amelynek vezeté-
sével őt bízták meg. Alig öt esztendő alatt olyan korszerű laborató-
riumot alakított ki, amely alkalmas volt kisüzemi méretű kísérle-
tekre és korszerű oktatásra egyaránt. Az általa megteremtett, ideá-
lisnak mondható körülmények között hihetetlen gazdagsággal bon-
takozott ki szakmai tevékenysége, tudományos munkássága. Az ok-
tatásban és a nevéhez fűződő szabadalmak tekintetében ez az idő-
szak volt életének a legtermékenyebb periódusa. 1924-ben Berlin-
ben német nyelven jelent meg a Nedves úton való ércelőkészítés 
tudományos alapjai című könyve, amely a nevét szakmai körök-
ben világhírűvé tette. E munkáját 1930-ban angolul, 1932-ben oro-
szul, 1941-ben spanyolul is kiadták. Az Amerikai Egyesült Államok 
Missouri államának egyetemén, majd a Szovjetunióban, a Harkovi 
Egyetemen hivatalos tankönyvvé nyilvánították. 1925 és 1939 kö-
zött tankönyvként is szolgáló további könyvei: Ércelőkészítés; 
Szénelőkészítés; Ásványszenek brikettezése; Szénbrikettek hazai kö-
tőanyagai; A flotációs  ásványelőkészítési eljárás; A pneumatikus 
szénelőkészítés mechanikai alapjai; Redukált bauxitok mágneses 
szeparálása. 1931-ben a hazai barnaszenek minőségi javítására 
szolgáló pneumatikus légszért szabadalmaztatott, amit hosszú éve-
ken keresztül sikeresen alkalmaztak. 
     1934-ben egyetemi nyilvános rendes tanárrá nevezték ki. Az 
1929-30-as tanévben a Bányászati Kar, az 1934-35. tanévtől a Bá-
nya-, Kohó- és Erdőmérnöki Kar dékánja volt, és tovább vezette az 
egyre nagyobb jelentőséggel bíró Érc- és Szénelőkészítési Tanszé-
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ket. 1934-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1940-ben 
pedig rendes tagjává választották. 
     Gyakorlati munkásságának kiemelkedő eredménye volt a recski 
ércelőkészítő-mű terve. Bebizonyította, hogy az általa kifejlesztett 
flotációs eljárással gazdaságosan lehet kinyerni az aranytartalmú 
piritet a rézérc meddőjéből. Ezzel a háború előtti néhány kilós ma-
gyar aranytermelés 150–180 kg-ra emelkedett, amiért magas álla-
mi kitüntetést kapott. Eredményes kísérleteket végzett az Úrkuton 
kitermelt mangánérc dúsításával. Korszerűsítette a gyöngyösoroszi 
ércek flotációs eljárását. Mágneses módszert dolgozott ki a gyep-
vasérc dúsítására. Ő tervezte a komlói szénbánya szénelőkészítő 
művének átalakítását. Alelnöke volt az Országos Magyar Bányá-
szati és Kohászati Egyesületnek. 
 

 
 

Finkey József, a Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Kar dékánja. 
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     Családjáról, magánéletéről nem sok adat maradt fenn. Az utol-
só ismert fényképén feleségével együtt látható igényes, festmé-
nyekkel teli soproni lakásán. Fiatalon halt meg 1941. április 7-én. 
Hamvait a Fiumei úti sírkertben helyezték örök nyugalomra. Pro-
fesszor kollégái így jellemezték: „Híres volt mint tudós, kiváló volt 
mint tanár, és nagy volt mint alkotó mérnök.”  Viszonylag rövid, de 
rendkívül eredményes életpályája során elért sok siker és dicsőség 
után „mindvégig, a sírig megmaradt szerénységében és puritánsá-
gában.” Sírja a Kerepesi Temető elhagyott részén található. A Nem-
zeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság, mint akadémiai tagnak, a 
2000-es évek elején nyughelyét díszes feketegránit sírkővel jelölte 
meg. 
 

 
 
Finkey József mellszobra a Miskolci Egyetemen. (Varga Éva alkotása.) 
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     Születésének 100. évfordulóján, 1989. november 27-én a Mis-
kolci Egyetem (akkori nevén Nehézipari Műszaki Egyetem) aulájá-
ban az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület kez-
deményezésére elhelyezték Finkey József bronz mellszobrát. Ava-
tó beszédet mondott dr. Kovács Ferenc rektor, a szobrot dr. Tóth 
István, az OMBKE akkori elnöke leplezte le. Az avatóünnepséget 
a Selmeci Műemlékkönyvtárban emlékülés követte, amelyen az elő-
adók méltatták Finkey életútját, kiemelve úttörő szerepét a hazai 
ásványelőkészítés oktatásában és a tudományos kutatásban. Az 
egyetemi könyvtár aulájában az egyetemtörténeti gyűjtemények, 
valamint a Finkey család által rendelkezésre bocsájtott dokumen-
tumokból rendezett emlékkiállításon láthatóak voltak a hajdani pro-
fesszor műveinek hazai és külföldi kiadásai. 
 

 
 

Finkey József síremléke a budapesti Kerepesi temetőben. 
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A recski ércdúsító-mű látképe korabeli képeslapon. 


