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Selmec, Téged soha nem feledtünk! 
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2019, 396 oldal

Száz éve lelt új otthonra Sopronban a selmecbányai M. kir. Bányászati és Erdészeti Főis-
kola. A centenáriumi évfordulóra jelent meg Bartha Dénes – Oroszi Sándor szerzőpáros 
figyelemfelkeltően impozáns kötete a volt alsó-magyarországi bányavárosról, Selmec-
bányáról és környékéről. A két szerző korábbi műveivel (publikációk, tanulmányok és 
könyvek) már sokat tett azért, hogy az olvasó nagyközönség figyelmét ráirányítsa a nagy 
múltú városról való ismereteink gazdagítására, elmélyítésére. A jelenlegi kötet sorban a 
negyedik, legteljesebb Selmecbánya-könyvük, mely látványos megjelenése mellett szá-
mos tartalmi újdonságot hordoz a korábbi kötetekhez képest. Míg az első két ismertető 
könnyen használható volt városjáró zsebkönyvként, addig a legújabb összeállítás akár ka-
rosszékben ülve visz minket Selmecre a számtalan régi és új fotográfia, valamint a kiváló 
térképek, látképek segítségével. A leíró szöveget külön kiemelt szépirodalmi részletek, 
érdekességek, rövid életrajzok színesítik.

A most megjelent, enciklopédikus kötet az első fejezetekben elénk tárja az egyko-
ri bányaváros természeti viszonyait, Selmecbánya küzdelmes történelmét, a bányászat 
meghatározó szerepét a város fejlődésében. A középkortól kezdve ezüstbányái virágoz-
tatták fel Selmecbányát, a montanisztikai oktatást is ennek köszönhetően telepítették itt 
le. Az erdőmérnök szerzőpáros külön fejezetet szánt a környék erdőgazdálkodásának: a 
szakmai elkötelezettség mellett elsősorban azért, mert az erdészet tudománya a 18–19. 
században – a bányaművelés faigénye miatt – elválaszthatatlan volt a bányászattól, így a 
város életére is jelentős hatással volt.

A bányászat és erdészet kapcsolata a város szellemi életét is meghatározta. A mon-
tanisztika oktatására 1735-ben létrehozott Bányászati és Kohászati Tanintézet később 
akadémiai rangot nyert, majd 1808-tól erdészeti képzés is társult hozzá. Az 1846-tól már 
Bányászati és Erdészeti Akadémiaként (1904-től Főiskolaként) működő intézmény ösz-
szefonódott a város kulturális életével. Az „Iskolák városa” főcím és annak alfejezetei a 
helyi bányászati oktatás kezdetétől egészen a Főiskola 1918 decemberében történt kény-
szerű elvonulásáig és Sopronba való áttelepüléséig foglalja össze Selmecbánya oktatás- és 
művelődéstörténetét. 

Külön fejezet foglalkozik a selmeci diákélettel, a máig élő diákhagyományok bemu-
tatásával. A Sopronba költöző főiskolások magukkal hozták szokásaikat, melyeket gene-
rációról generációra továbbadtak az utódintézmények hallgatóinak. Ma a selmeci diákha-
gyományok hivatalosan is a nemzeti szellemi kulturális örökség részét képezik, Sopron 
mellett Miskolcon, Dunaújvárosban és Székesfehérváron is ápolják azokat. A diákéletről 
szóló fejezeteket csak olyan emberek tudták így összeállítani és megírni, akik maguk is élik, 
éltetik és továbbadják az utánuk következő nemzedékeknek a selmeci hagyományokat. 
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A kötet a második felétől valóságos történelmi útikönyvvé válik. Mindenre kiterjedő 
részletességgel csábítja az olvasót Selmecbánya látnivalóinak megismerésére és befogadá-
sára. Indulásként a szerzőpárossal együtt vonatra vagy gépkocsiba szállunk, és így jutunk 
el a szeretett, ifjúkoruk óta szívükbe zárt Selmecre és annak környékére. A Selmecbánya 
felé vezető fejezetben sorra veszik az útmenti látnivalókat, mielőtt a városba érkeznénk 
velük.

Bartha Dénes és Oroszi Sándor öt városi séta keretében összegezik számunkra mind-
azt, amit a mai Selmecbányán feltétlenül fel kell keresnünk, fel kell fedeznünk és meg kell 
tekintenünk. Többek között bemutatják az egykori Deák Ferenc (ma Fő) utca valameny-
nyi épületét, közöttük azokat is, amelyek ma már nem láthatók. Megismerhetjük a Szent-
háromság tér palotáinak történetét, és mindent megtudhatunk a Kálváriáról, az Óvárról 
és az Újvárról (Leányvárról) is. Az akadémiai paloták bebarangolása és a botanikus kert 
felfedezése után fejet hajtunk azok emléke előtt, akik e város temetőiben nyugszanak, 
és polgármesterként, akadémiai professzorként, tanárként vagy diákként érdemesek az 
utókor kegyeletére. 

A városi séták után a szerzők együtt invitálnak bennünket a környéket bemutató tú-
ráikra. Megismerhetjük Selmecbánya és az akadémia (később főiskola) történetéhez oly 
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szorosan hozzátartozó Kisiblyét, Hodrusbányát, Vihnyét, Szkleno-fürdőt, Szentantalt.  
A kisiblyei tanulmányi erdő meghatározó szerepet töltött be az erdészeti oktatásban, 
híres „E betű”-jét Csontváry Kosztka Tivadar is megörökítette. A montanisztika iránt 
érdeklődőknek külön ajánlom a szabadtéri bányászati múzeumról szóló fejezetet, mely 
élményszerűen vezeti az olvasót a föld alá, emellett igen alapos áttekintést ad a környék 
bányászati emlékeiről.

A szakmatörténet iránt érdeklődők számára külön csemege az Ungarischer 
Forstverein és az Országos Erdészeti Egyesület selmeci közgyűléseit összefoglaló fejezet.

A szerzőpáros ezzel a lebilincselő tudományos és ismeretterjesztő kötetükkel kézen 
fogják az olvasót. Odaviszik minden látnivalóhoz, hogy együtt fedezhessük fel álmaik vá-
rosát, Selmecbányát és annak környékét. Hatalmas, múltat a jelennel összekötő utazásba 
kezdünk ezzel a kötettel. Az egykori selmeci polgárok, professzorok, diákok, írók, költők 
nyomait követjük a szerzők kalauzolásával. Mert az emlékek nyomot hagytak nemcsak a 
selmeci köveken, a templomokon, a kápolnákon, a házakon és épületeken, de ezek a nyo-
mok megtalálhatók még a hegyeken, völgyeken, forrásokon és bányatavakon egyaránt. 

Bartha Dénes és Oroszi Sándor szeretettel invitál bennünket arra – mintegy megko-
ronázva selmeci látogatásunkat – , hogy velük együtt kirándulások keretében megmász-
szuk a környező hegyeket, vessük meg lábunkat Selmec „szent hegyén”, a Szitnyán. 

Külön felhívnám a figyelmet a kötet 160, keretes szakirodalmi és szépirodalmi vo-
natkozású szövegére. Az utóbbiak azoknak a szerzőknek a tollából valók, akik Selmecbá-
nyán születtek, oda jártak gimnáziumba, vagy főiskolára. Mert Selmec emléke kötelez és 
el nem ereszt… 

A kötet fejezeteihez felhasznált és ajánlott irodalomjegyzék társul, témakörönként. 
A város nevezetességeiben való eligazodást betűrendes felsorolás segíti. A szerzők vala-
mennyi intézménynek és magánszemélynek megköszönik azt a segítséget és támogatást, 
amelynek köszönhetően ez a szép és hasznos munkájuk megszülethetett. Az albumszerű 
kötet fő paraméterei imponálók: 396 oldal, 23 térképpel. Az illusztrációként felhasznált 
(és többségében korábban nem publikált) fényképek száma 425; ezek mellett 53 kora-
beli képeslap, 46 rajz, és két festmény teszi a befogadó számára felejthetetlenné munká-
jukat. A kötet megformálásában közreműködő szakemberek közöl kettőt név szerint is 
kiemelnék. Egyikük az album tervezője és tördelőszerkesztője, Kiss Melinda, a Soproni 
Múzeum munkatársa. A térképek pedig a kiváló geodéta mérnök, Miklós Ákos munkáját 
dicsérik.

Jó szívvel ajánlom ezt a kötetet valamennyi leendő olvasójának. Azoknak, akik bár 
eddig még nem voltak Selmecbányán, de többet és mélyebb ismereteteket szeretnének 
megtudni a város és környéke ragyogó múltjáról. A Selmecért lelkesedő, a hagyományo-
kat élő egyetemi hallgatóknak alapmű ez a kötet. Továbbá szeretettel ajánlom e munkát a 
magyar erdész, bányász, kohász, földmérő és geofizikus társadalom valamennyi tagjának 
figyelmébe. Azoknak is ajánlom, akik már sokszor jártak abban a városban, amely 1994 
óta a világörökség része. Nem fognak csalódni. Mert „Selmec, Téged soha nem feled-
tünk!” 
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Minden kedves olvasónknak áldott, békés Karácsonyt és sikerekben gazdag, boldog  
Új Évet kívánunk!

Sielők sétálnak a soproni Dalos-hegyi sípálya felé (Madách utca az Újlaki utca kereszteződésénél).
Fotó: Ismeretlen, 1930 körül, Soproni Múzeum Fotótár


