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A SELMECBÁNYÁI TEMETŐK ERDÉSZ ÉS BÁNYÁSZ VONATKOZÁSÚ 

SÍRFELIRATAI

Bartha Dénes - O roszi Sándor

A városban és közvetlen környékén 12 temető található. Ezek v árosré
szenként, illetve vallásonként különültek e l. Az említett temetők közül 
háromban találunk erdész és bányász vonatkozású sírokat. Mindhárom 
temető a meglévő Hegybányai - /S zé laknai-, P iargi-/kapu környékén 
te rü l e l.

Az egykori római katolikus temető az átalakított és tornyától megfosz
tott Frauenbergi- /Havas Boldogasszony-/templom közvetlen szomszédsá
gában fekszik. /A templom most ravatalozóként működik./

Az alsó evangélikus temető még a kapun belül, az említett templom
mal átellenben, a Klopacska fölött található, és két ré sz re  oszlik. Az 
úthoz közelebb eső részben nem, de a túlsó felében jelentős számban 
találunk bányászati és erdészeti vonatkozású sírokat.

A Hegybányai-kapun tú l, tulajdonképpen az egykori városon kivül, 
a felső evangélikus temető te rü l e l. Ezt a temetőt egykor "úri"-nak is 
nevezték, és szintén találunk benne szakunkhoz tartozó sírokat.

A sírfelira tok  közreadásával részben emléket szeretnénk állítani az 
itt nyugvó erdészeknek és bányászoknak, részben pedig a Selmecbányá
ra  látogatók kezébe kívánunk egyfajta segédletet adni.
/A sírfelira tok  előtt álló számok a s ir  sorszám ára u talnak./

1/ Római katolikus temető

5 0 3 » sz .n ./ Ing. Blattny Tibor 510/ Itt nyugszik
1883-1969

erd ész , vadász, botanikus
Istenben 

F alle r Károly 
m. kir. főbányatanácsos

a bányászati és érd . főiskola tanára 
szül. I857.m á j.17. megh. 1913. máj. 30.

Pihenj békében!
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509 /  S z entka tolnai 
Cseh Lajos 
bányát aná c s o s 

1840-1908 
Leb wohl leb wohl du Bergmanskind, 
Du hast vollbracht den Lauf 
Treu w arest du und brav Gesinnt,
Drum rufen w ir;

2/ Alsó evangélikus temető

18/ id. árvan agyfalvi
FARBAKY ISTVÁN 
ministeri tanácsos

b. és érd . akadémiai igazgató 
képviselő stb. 

szül. I836. aug. 15. 
megh.1928. dec. 30.

604/ K rassai
KERPELY ANTAL 

1837-1907

517/ FARBAKY GYULA 
főiskolai tanár 
1870-1911

385/ /E rdészkari jelvény/ 
SOLTZ

Glück auf!

39/ GRETZMACHER 
Gyula

m. k i r . bányataná c s os 
a bányászati főiskolán 
a bányaművelés tanára 

szül. 1836. megh. 1906.

520/ Nagyajtai 
FEKETE LAJOS 
főiskolai tanár 

1837-1916.

516/ GR1LLUSZ EMIL 
oki. bányamérnök 

ny. m. k ir .  m inisteri tanácsos 
a selmeczi bányakerület igazgatója 
^  Beszterczebánya: 1857. V. 21. 
t Se Íme ez bánya: 1920. IX. 26. 

Áldott legyen emléked!
Isten veled!

384/ /K osi/ BARABÁS DÁNIEL 
.éves erdészhallgató m .h. 18 / 75/  

A p ril.ll. 
Élte 21. évében. Béke poraira!
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366/ Vigasztalhatlan
A ttya, anya

bátya s húga
felejtethetlen jó

fióknak s testvéröknek
Konstantin

Arsennek
ki is itt 184.5— évi feb. 1 Óén 

kvirágzó elete 19“  évében 
szülötte földigtől 

Aradnál 
s ott lévő rokonitól olly távol 

megháláló zott 
Béke ham .. .  nak

317/ JOANNES SZEBER1NY1 
ss . theol. doctor superintendens 

montanus 
N. 1780. 1. Januarii

X. Februarii 
IV. V. 7 .8 .

161/ S iráki 
JACOBEY ANDRÁS 

^eves ^ nyamérnökhallgató
1895 
1915 

V iszontlátásra

263/ OSZVALDT 
VIRGIL 

erdész akad. hallgató
1862 t 1883

Béke hamvaikra

M. 1857. 
II. Tim.

431/PUROBSZKY SAMU 
ny. m. k. bányatanácsos 

1824 .szept. 27-1896. ápr. 17. 
Áldás és béke lengjen 

hamvaik felett!

64/ RICHTER GYÖRGY 
m. k ir .  bányatanácsos 
szül. 18 12 . október 19. 
meghalt 1900. január 28.

65/ GEORG TANNENBERG 
jub: k: Oberam ts-Assessor 

und Waldmeister 
géb. 19. Február 1787. 
gest. 9. Juni 1868.

3/ Felső evangélikus temető
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277/ SZÉCS1 
ZSIGMOND 

m. k. erdőtanácsos 
akadémiai tanár 

sz. 184.1. m. 1895. 
Béke hamvaira!

296/ Dr.
S chwartz 

Ottó
m iniszteri tanácsos 

bányászati és erdészeti 
főiskolai 

nyugalmazott tanár
1847- 1910.

önzetlen nemes életed 
maradandóbb emlék, 

melyet magad 
állitottál magadnak 

a közélet terén.

401/ S züts 
József

b. akad. tanársegéd
1876-1899

293/ PÉCH
ANTAL 

m inisteri tanácsos 
ny. bányaigazgató stb. 
Szül. 1822. jun. 14. 
Megh. 1895. szept. 18 . 

Nemeslelküséged, önzetlen 
hazafiságod s becsületes 
munkásságod emléke 

élni fog örökké

372/ S ch ré re r  Rezső 
m. k . bányatanácsos 
és akad r .  tanár 

1 8 2 6 -1 8 8 8

44-9/ Nemes
FORKO SÁNDOR 

érd . akad. hall.
#  Pozsegán, 1880. ^ /8 .  

t 1901. 1U/7. 
Viszontlátásig édes fiam.
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4-63/ Itt nyugszik 
DITRÓI 

CSIBY LŐRINCZ

439/ Itt nyugszik
szegedi születésű 
BÁLINT NÁNDOR

M. k ir . erdőtanácsos 
akadémiai tanár

erdész akadémikus 
Isten veled, fiam!

184-9 t 1903. m árcz. 23.
Béke ham vaira!

326-327/ V értesi
D r. TÓTH IMRE 

1844. febr. 27 - 1928. jan. 27.


