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Beköszöntő
Vadé me cum — jöjj velem ! Jöjj velem  Selmecbányára! Jöjj 
velem a Klopacskához, a Leányvárhoz, jöjj velem  az Akadém i
ára! Jöjj, menjünk el együtt a Hodrusi-tóhoz, kapaszkodjunk  
fel a Szitnyára és sétáljunk ki Kisiblyére! Jöjj, hogy együtt fe 
dezzük fel álmaink városát, Selm ecbányát!

Jelen kötettel történelm i utazásra hívunk. Olyan utazásra, 
amely Selmecbánya utcáin az egykori diákok és professzorok  
nyomait követi. Ezek a nyom ok ott vannak a selm eci köveken, 
sőt a város körüli hegyeken, erdőkben. Az idővel megfakuló, e l
mosódó emlékekből mostani utazásunk során különösen az er
dészek számára becseseket elevenítjük fel. Az egykori balekok  
szorongó érzésével közeledünk a városhoz, hogy a felfedezés, 
ráismerés után átérezzük a búcsúzó firmák vidám -szom orú Sel- 
mec-siratását. Utazásunk során tehát a m últbéli, a letűnt Sel- 
mecet akarjuk felfedezni a mai, m egváltozó városban. A  m últ
idézést igyekszünk elősegíteni a századfordulón készült selm eci 
fényképek közreadásával is.

Történelmi utazásunk közben különösen hálával gondolunk  
azokra, akik segítséget nyújtottak az em lékek felidézésében. 
Köszönjük K ovács F. Lajosnak, Greguss Lászlónak  és Riedl 
Gyulának az áldozatos, hasznos segítséget. Külön köszönetét 
mondunk R um pf M ónikának, aki a rajzokat, térképeket készí
tette. Ugyancsak köszönettel tartozunk a Miskolci Egyetem  Le
véltárának, a soproni Erdészeti és Faipari Egyetem nek, a Sel
meci Társaságnak és a Magyar Mezőgazdasági Múzeum m un
katársainak, akik munkánkat támogatták. V égül pedig azoknak 
mondunk köszönetét, akik a könyv m egjelenéséhez anyagilag is 
hozzájárultak.
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I. Selmecbánya és környéke természeti 
viszonyai

Az Ipoly és a Garam által közrefogott terület északnyugati sarkában 
találjuk a középhegység jellegű Selmeci-érchegységet. Délről a Kis
alföld síkja határolja, míg nyugatról kelet felé haladva a Tribecs, 
Madaras, Körmöci-érchegység, Jávoros vonulata övezi. A Selmeci- 
érchegység északi és nyugati oldalán a Garam folyik el.

A hegységet több, egymással laza összefüggésben álló csoport al
kotja, amelyek nagyjából Selmecbányát veszik körül. Délnyugaton a 
Bakabányai-hegyek (Zsdjár — 856 m), északnyugaton a Vihnyei- 
hegyek (Paradicsom-hegy — 939 m), délen pedig a vidék legszebb 
hegye, a Szitnya (1009 m) emelkedik. A fővölgyek sugarasan futnak 
ki Selmecbányáról. Délről a Szikencei-, nyugatról a Rihnyavai-, Hod- 
rusi-, Vihnyei, északról a Szklenói-, délkeletről a Selmeci-völgy ta
golja a hegységet. Az észak-északkelet — dél-délnyugat irányú Sel- 
meci-érchegységben fennsíkokat nem találunk.

A hegység fő tömegét andezit alkotja, de helyenként riolittal és 
bazalttal is találkozunk. Ez utóbbi kőzetből áll a város egyik neve
zetessége, a Kálvária-hegy is. A hőforrások (Vihnye, Szklenó) kör
nyékén forrásmeszet találunk.

A patakok vizeit a Garam (Hron) és az Ipoly (Ipel’) gyűjti össze. 
A Tanád — Paradicsom-hegy gerince vízválasztónak tekinthető. A 
Rihnyavai-patak (Hichnava potok), Vihnye-patak (Vyhniansky po- 
tok), Lenge-patak (Teplá potok), Kecslkés-patak (Jasenica potok, 
Kozelnik p., Stáry p.) a Garamba, a Selmec-patak (Stiavnicky po
tok) az Ipolyba ömlik.

A Selmecbánya környéki tájkép fontos meghatározói a bányata
vaik. Mivel a tárókban összegyűlő víz a bányák elfulladását okozza, 
ezért a vizet elvezető altárók segítségével elterelik, s aztán a bánya
tavaikban fogják fel. A XVIII. század elejétől fogva Selmec környé
kén 23 ilyen bányató keletkezett, java része még ma is látható. Töb
bek között a szélaíknai bányavízrendszert a selmeci főbányagrófság 
híres mérnöke, M ikoviny Sámuel tervezte. A bányatavakban felfo
gott vizet annak idején áramtermelésre, zúzóművek és szállítógépek 
hajtására is használták. Néhány fontosabb tó helyét az 1. sz. áb
ra szemlélteti, az utak leírásánál rövidesen kitérünk rájuk.

A város éghajlata szélsőségektől mentes. Nyugatról és északról a 
Tanád — Paradicsom-hegy — Sobó gerince védi, kelet felé fokoza
tosan ereszkedik le a Selmec-patak völgyére. Az átlagosan 600 m
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tengerszintfeletti magasságú város évi középhőmérséklete 7,4 cC, ja
nuárban —3,1 °C, júliusban 17,7 °C az átlag. Az éves csapadékösz- 
szeg jelentős, 850 mm, mely az évszakokra egyenletesen eloszlik. 
A „selmecies időjárás” jellemzője tehát a gyakori esőzés, átlago
san minden negyedik nap számíthatunk rá.

A Selmecbányai-érchegység növényzete hasonló a Magyar-Közép
hegység andezitnövényzetéhez. Délről még felhatolnak a szubmedi- 
terrán és kontinentális elemek, így szórványosan tenyészik itt a 
cser, moly hős tölgy, húsos som, csepleszmeggy, tatár juhar, saj meggy, 
fagyai. Északról már alpesi-boreális elemek is aláereszkednek, mint 
a vörös áfonya, havasalj i rózsa, fekete lonc, hamvas éger, bérei 
és havasi ribiszke, kövi szeder. A. fenyők közül Szklenó, Repistye és 
Lenge határában őshonosán fordul elő a tiszafa, s a hegységben va
lószínűsíthető még a jegenyefenyő őshonossága is. A többi, jelen
leg nagy területet elfoglaló fenyőfajt (erdei-, fekete-, luc-, vörös- 
fenyő) a bányászkodás és a vele együtt járó erdőirtások következ
ményeként szaporították el. Dél és észak flórájának találkozása leg
szembetűnőbben a rózsanemzetségben mutatkozik meg. Eddig a 
botanikusok 34 fajt, számos hibridet és átmeneti alakot írtak le.

Az erdőtársulások közül egykor jelentős területeket borítottak 
a bükkösök és a gyertyános — kocsánytalan tölgyesek, délies kitett
ségben viszont száraz tölgyesek maradványait találhatjuk. A patak- 
partokon éger—kőris ligetek uralkodnak, a sziklás részeken hár- 
sas—kőrisesek és bokorerdők díszlenek sok szirti madárbirssel, szir
ti gyöngy vessző vei. A vágásnövényzetben a málna és a fürtös bodza 
a leggyakoribb. A hegyi rétek virágpompájának fajaiból csupán hár
mat említünk. Kora tavasszal, hóolvadáskor lila szőnyeget alkot a 
kárpáti sáfrány (Crocus heuffelianus), melyet később a sugár kanka
lin (Primula elatior) halványsárga tömege vált fel. A kaszálók iga
zi alhavasi növénnyel is büszkélkednek, tömeges rajtuk a közönsé
ges palástfű (Alchemilla vulgáris).

A változatos növényzet ellenére a Selmec környéki területek ma
gukon viselik a többévszázados bányászkodás nyomait. A letarolt 
hegyoldalak, a fenyvesítési törekvések jelentősen megváltoztatták 
az eredeti vegetációt.

A termesztett növények közül itt jól megteremnek a cereáliák 
(búza, zab, rozs, árpa), a kukorica viszont már nem. Bő termést ad a 
burgonya is. A gyümölcsfélék közül az alma, körte, szilva, cseresz
nye, dió. Jól érzi magát, alacsonyabb fekvésben barackkal, birssel, 
eperrel is találkozunk. A szőlőnek azonban itt már hideg az éghaj
lat. Ha mégis megterem, igen alacsony a cukorfoka, így a bor a 
távolabbi vidékekről érkezett az akadémisták felvidítására.
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II. A város története

A város .alapításának legendája Sebenitz nevű pásztorról szól, aki az 
Öhegy sziklái alatt legeltette nyáját, amikor két gyíkra lett figyel
mes. Az egyik hátán ezüst-, a másik hátán aranypor csillogott. Ezek 
a gyíkok vezették rá a pásztort a vidék arany- és ezüstlelöhelyeire. 
A gyíkok — inkább már sárkány formában — ott őrzik a település 
kincseit ma is a város címerében. A város pedig német és magyar 
nevét a pásztor nevéről kapta: Schemnitz és Selmec, míg mai neve 
Banská Stiavjiica.

A város keletkezésével kapcsolatban természetesen más legendák 
is éltek, élnek. Tény az, hogy a Selmeci-érchegységben a IX. szá
zad óta keresték és bányászták az érceiket, amelyek a megtelepülő 
magyarok szemében is komoly kincsneik számítottak. A város kelet
kezése mindenképpen összefügg a felszíni művelésről a mélyműve
lésre való áttéréssel, illetve új kohászati technológiák meghonoso
dásával, amelyek a XII. századra tehetők.

Selmecbányát „Bana” néven legelőször 1217-ben említik (bár en
nek a forrásnak a megítélésében nem egységesek a kutatók), amiben 
már utalnak a város ezüstbányászatára. Régészeti adatok mutatják, 
hogy a korábbi, Óhegyen lévő település terjeszkedett, így már a 
XIII. században, annak első évtizedében elkezdték az Óvár magját 
képező román stílusú templom építését. Ugyancsak erre az időre te
hető, hogy a németalföldi telepesek megszaporodtak a városban. Ki
váltságaikkal magukhoz ragadták a bányákkal és természetesen a 
várossal kapcsolatos jogokat, amivel évszázadokra meghatározták 
a település arculatát.

Mindehhez jogi alapot az 1345-ben IV. Béla által kiadott selmeci 
jogkönyv szolgáltatott. Legfontosabb rendelkezései: a szabad királyi 
város külső és belső rendjének meghatározása. A külső viszonyát 
egyértelműen a királyi hatalomhoz való közvetlen tartozás jelle
mezte, míg a városon belül széles körű önkormányzatot építhetett 
ki. Ez utóbbi a városi tanácsot, a törvénykezési autonómiát és a 
városi polgári (viszonylagos) önállóságot jelentette. (Például a vám- 
mentesség, a kiaknázott ércekkel való kereskedés joga stb.) A király 
viszont a királyi kamarán keresztül érvényesítette a várossal kapcso
latos akaratát. Az uralkodói és a városi szándék természetesen nem 
mindig esett egybe. Az évszázadok során hol az egyik, hol a másik 
jellemezte Selmecbánya lehetőségeit. (Megjegyezhetjük, hogy a sel
meci jogkönyv később más magyarországi bányavárosok jogkönyvé
nek is alapjául szolgált.)
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Túlságosan egyszerű lett volna azonban ez a viszony, ha olykor
olykor harmadik, külső hatalom nem zavarta volna meg. Így a XIV. 
században Csák Máté kiskirályként gyakorolta a királyi jogokat 
Selmecbánya felett, majd újabb és újabb bárók sóvárogtak a városi 
kincsek után.

Mik is voltak ezek a kincsek?
Űjból egy legendával kell kezdenünk a XIV. század történetét, a vá
ros virágkorának megismerését. A korabeli Magyarország hármas 
lakat alatt volt — szól a mese —, amelyeket fel kellett nyitni, hogy 
az ország igazi európai nagyhatalommá válhasson. Az egyik lakat 
rézből, a másik ezüstből, a harmadik pedig aranyból készült. Az el
sőhöz a rézkulcsot Besztercebánya, a másodikhoz az ezüstkulcsot Sel
mecbánya, míg az aranykulcsot Körmöcbánya adta. Ez a legenda. A 
valóság viszont az, hogy a XIV. században a magyarországi bányá
ból került ki az európai termelésű arany 80%-a, az ezüstnek pedig 
negyede. Ráadásul a korabeli pénzforgalom zöme ezüstpénzzel bo
nyolódott le. Tehát Selmecbánya jelentősége óriási volt.

Így aztán a királyi hatalom minden önmegtartóztatás nélkül rá
tette a kezét a „lakatok kulcsaira”. Ezt úgy érte el, hogy a korábbi 
8—10%-os kötelező beváltás (urbura) helyett csaknem az egész ne
mesére mennyiséget a kincstárnak kellett megvételre felajánlani, 
aki azután a beváltási árat természetesen a forgalmi ár alatt állapí
totta meg. Ez a kényszerbeváltási helyzet azonban bizonyos mérték
ben erősítette is a bányapolgárok helyzetét. A kincstár ugyanis -  
ha nyomott áron is — vállalta az állandó beváltást, tehát nem vol
tak értékesítési nehézségeik.

Bár Körmöcbánya uralkodói megítélése kedvezőbb volt (ott kapott 
helyet például a főkamarai hivatal és a pénzverde), Selmecbánya 
gyarapodása, fejlődése a XIV—XV. században mégis látványos. A 
város körül bányásztelepek jöttek létre (például 1352-ben Hodrus- 
bánya), a városi templomok, polgárházak épültek, szépültek. Tehát 
igazán méltó volt arra, hogy Zsigmond király — további hat város
sal együtt — 1424-ben ajándékként feleségének, Borbála királyné
nak adj!a. A továbbiakban a hat, majd a hét bányavárost (Bakabá
nyát, Besztercebányát, Bélabányát, Körmöcbányát, Libetbányát, 
Selmecbányát és Üjbányát) a királynék városának tekintették, 
amely azután tovább zavarta a selmeci jogkönyvben még olyan fel
hőtlennek tűnő szabad királyi városi jogállást.

Talán jelképnek is felfogható, hogy az 1442-ben megerősödő utód
lási és huszitaharcok során semmisült meg a jogkönyv eredetije, 
de a város maga is nagy károkat szenvedett. Ezt fokozta a követke
ző évben egy szörnyű földrengés. A város azonban élni akart, la
kosai tehát felépítették. Az Óhegyet végképp odahagyták és a mai
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területen telepedtek meg, emelték azokat az épületeket, amelyek 
még ma is láthatóak.

Az a tiszta képlet azonban, amelyben egy erős király jogokat ad 
egy önkormányzattal rendelkező német bányavárosnak, soha többé 
nem állt vissza. Az uralkodók helyébe királyok, ellenkirályok, sőt 
királynék léptek, míg a város kincseit a husziták és a szomszédos 
hűbérurak csapolják, miközben maga a város büszke ringbürgerei 
(waldbürgerei) is engedményeket tesznek. Ekkor, 1466-ban szakadt 
el a várostól Béla-(Fejér-)bánya és lett a hetedik bányavárossá, de 
ekkor növekszik meg a város szláv lakossága, sőt magyar nemest is 
felvesznek a város tanácsába.

A bányaművelésbe vetett hit Mátyás király alatt kezd megrendül
ni a selmeci ringbürgerekben, mert az adók kifizethetetlenek, a be
váltási ár viszont csekély. Így az italmérés nagyobb jövedelemmel 
kecsegtet, mint a bányaművelés — tehát italt mérnek. A király 
igyekszik az italmérési jogot a bányaműveléshez kapcsolni, míg a 
kincstári beváltást bérbe adja. A továbbiakban tehát a városi bá
nyatulajdonosok már nem közvetlenül a kamarával, hanem a kama
ra nevében fellépő bérlővel állnak szemben.

Ettől már egyetlen lépés volt az, hogy a Besztercebánya tulajdo
nát képező sandbergi, óhegyi és úrvölgyi bányákat elzálogosítsák a 
Thurzóknak, illetve a velük szövetkezett Fuggereknek. A kibonta
kozó kapitalizmus folyondárai azonban a haza üdvét is elnyomták*

Bizonyság erre, hogy II. Lajos király hiába kért a selmeciektől 
10 márka ezüstöt (ami egyébként a város évi termelésének egy ez
relékét jelentette), a polgárok nem adtak. Saját védelmükről igye
keztek gondoskodni, Mohács nem érdekelte őket.

Annál inkább a megjelenő török portyázók, akik egészen Hodrus- 
bányáig, Istvánházáig, sőt Kisiblyéig eljutottak. Magában a város
ban azonban soha nem jártak. Igaz, a polgárok a várost megerősí
tették (ekkor épült a Leányvár, alakították át az Óvárat erőddé, il
letve a három városi kaput is ekkor alakították ki), ostromra még
sem került sor. Annál többet szenvedett a település a minduntalan 
fellépő járványoktól és a hatalmaskodó váruraktól, a szomszédság
tól. Ez a háborús helyzetből, Selmec határon való létéből követke
zett, hiszen a bányákkal, a várossal nem lehetett semminemű fe
nyegetés elől elmenekülni.

Ennél is nagyobb baj volt azonban, hogy a tündérmesék már 
nem az európai nemesfémlakatokról szóltak, hanem az újvilági „El- 
Dorado”-ról. Az ezüst városának kincse leértékelődött, pedig egyre 
nehezebb volt a felszínre hozni. Ebben a helyzetben újabb beruhá
zások kellettek volna, amelyek emelték volna a termelékenységet, 
de ezeket — az alacsony beváltási ár mellett — nagyon kevesen tud
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ták vállalni. A versenyben maradó bányapolgárok szövetkezve ru
háztak be, míg a tönkremenők bányáit a kamara műveltette tovább. 
Tehát az állam ekkor már nemcsak a beváltásban, hanem magában 
a bányaművelésben is részt vett. Mindezen folyamatok következté
ben a selmeci polgárok zöme fokozatosan iparűzésre és kereskedés
re tért át. Ezzel egyidejűleg a város belső megosztottsága is átren
dezte a korábbi viszonyokat.

A bányakamarát Alsó-Ausztriából irányították — katolikusok. A 
selmeci burzsoázia (és a hevérek) viszont evangélikus volt, akik nem 
akarták egykönnyen feladni a város korábbi autonómiáját. Ezek a 
gazdasági ellentétek azután hol vallási köntösben, hol nyílt poli
tikai zászló alatt egészen a XVIII. század közepéig meg-megújultak. 
A korábbi harcokra a jezsuiták megtelepedése körüli huzavona utal, 
míg a nyílt politikai küzdelemre az, hogy (a protestáns) Bethlen 
Gábor mellé álltak a kamara ellenében. A gazdasági nehézségeket 
munkáslázadások jelzik, a bányakincstár térnyerését pedig az ön
álló bányabírói hatalom megteremtése. A kamara ezzel a városi ön- 
kormányzatot nem ismerte el a városban lévő kincstári tisztviselők 
testületének.

A bányáitól, gazdasági alapjától megfosztott selmeci polgárok 
fokozatosan a bányakincstár szállítói, alkalmazottjai lettek. így 
érdekük lassan egybesimult a kincstár érdekeivel, tehát az ősi auto
nómia kérdése egyre kevésbé izgatta őket. Előbb megbékéltek Thö
köly, majd Rákóczi kurucaival, mert ők nevezték ki a kamarai elöl
járókat, majd elfogadták a labancok visszatérését. A gazdasági, po
litikai és vallási csatározások végére pedig az 1710-ben kitört pestis- 
járvány tett pontot, amelynek következtében a városban mintegy 
6000 ember halt meg.

A XVIII. század Mária Terézia és II. József nevével fémjelzett 
kameralista gazdaságpolitikája kedvezett Selmecnek. Igaz, az egy
kori bányapolgároknak jórészt már csak a kocsmatartási joga ma
radt meg, sőt a városi önkormányzat már a céhek felett is elveszí
tette hatalmát, de a kincstár bőkezűen bánt az ezüst városával. A 
Selmec körüli bányák ugyanis ontották az értékes érceket, bár is
mételjük, hogy mindehhez óriási beruházásokra volt szükség.

A több mint 30 tó és 60 km-<nél hosszabb nyílt árok és gyűjtő- 
árok rendszer főként a XVIII. században, Mikoviny Sámuel vezeté
sével létesült. A tavak vizét nemcsak zúzómalmokba és úsztatókba 
vezették, hanem különféle szivattyúberendezésekbe is. A selmeci 
bányákban már 1627-ben végeztek bányarobbantást, és számos, a 
bányavizek levezetésére szolgáló altárnát nyitottak. A montanisz- 
tika oktatására 1735-ben létesítik a bényatisztképző iskolát, amely 
fokozatosan akadémiai rangra emelkedett.
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A selmeci polgárok számára a közhivatalok nyíltak meg, a kincs
tári hevérek pedig egyre inkább a környékből bevándorló szlávok 
közül kerültek ki. (S egyre nagyobb jelentőségre tesz szert a nyelvi, 
nemzeti hovatartozás.) 1780-ban 24 ezer lakosával Selmecbánya Ma
gyarország harmadik legnépesebb városa volt. (Előtte csak Pozsony 
és Debrecen állt.) Ez a népességszám Bélabánya 1788. évi újracsat- 
laikozásával csak nőtt. A császárhű város igazi fényét a gazdasági 
fellendülés évtizedekig megadta. A nevezetes középületek, polgárhá
zak ragyogtak a Habsburg-ház átmeneti nehézségei (napóleoni há
borúk stb.) alatt is, ugyanakkor egy másik csillag is emelkedett: az 
oktatásé, közművelődésé. Ki gondolta, hogy egy századév múlva 
ebbe kapaszkodik, kapaszkodhat majd a város? A XIX. század ele
jén ugyanis elkezdődött a bányászat hanyatlása. Az ércet egyre ne
hezebben lehetett felhozni, az eszközök tökéletesedése nem tudott 
lépést tartani a források kimerülésével. Az elszegényedő, munka 
nélkül maradó hevérek elszéledtek, a XIX. század első évtizedében 
4000 fővel csökkent a város lakossága. A manufaktúrák, kisebb je
lentőségű iparvállalatok alapítása ezt a folyamatot nem tartóztathat
ta fel.

Hogy a Habsburg-hű város új csillagainak, az oktatási intézmé
nyeknek fénye kire ragyogott, az 1848—49-es forradalom és szabad
ságharc eszméi megmutatták. A város felvidéki hadjárata során 
Görgeyt támogatta az evangélikus líceum, a piarista rend és az aka
démia tanárai, diákjai meg sereglettek Kossuth zászlaja alá. Ebből 
a 48-as szellemből táplálkozott azután a város a dualizmus évtize
dei alatt is.

A kiegyezést követő közigazgatási törvények helyreállították a 
város autonómiáját. Ugyanakkor a város gazdasági alapjait tekint
ve továbbra is a kincstár kezében volt. Ráadásul a bányászat feltar
tóztathatatlanul hanyatlott. Az ott kieső munkalehetőségeket a do
hány-, cipő- és szövőgyár nem tudta pótolni. Ebben a helyzetben a 
kormány a selmeci bányászkodás feladását szorgalmazta, de végül 
elfogadta azt a javaslatot, hogy egyelőre a bányákat fenn kell tarta
ni — az oktatás érdekében. Így Selmec léte, boldogulása a további
akban iskoláitól függött. Érthető, hogy minden olyan kísérletet, 
mely a (felső-)oktatási intézmények áthelyezését tűzte ki célul, 
nagy felháborodással fogadott.

Selmec az iskolák, az ifjúság városa lett, hiszen 18 ezres lakosságá
ból több mint ezer közép- és főiskolás diák volt.

13



III. A város erdőgazdálkodásának 
története

A város erdőgazdálkodásának története szorosan kapcsolódik a vá
ros bányáinak történetéhez. így aztán a legfontosabb, a tulajdonlás 
kérdése is a bányászat érdekeinek függvénye volt.

A források arra utalnak, hogy a király a városi telepeseknek 
ugyan bányanyitási jogot biztosított, de egészen a XIII. század kö
zepéig megtartotta magának a város körüli erdők (és vizek) tulaj
donjogát. (A város és környéke a zólyomi erdőispánsághoz tarto
zott.) Csak a XIII. század második felében jutott a város birtokába 
az erdő, tehát a város erdőgazdálkodásáról ettől az időtől kezdve be
szélhetünk. Ezt az erdőgazdálkodást azonban nem a mai kategóri
ák alapján kell elképzelni. Hanem abból kell kiindulni, hogy a Sel
mecbányának adott bányajog szerint bárhol is nyitnak a város pol
gárai bányát, annak műveléséhez szükséges fát (és faszenet) szaba
don termelhetnek. Az erdőgazdálkodást tehát a tárnák körüli erdők 
kivágása jelentette. Addig nem is volt baj, amíg elegendő fa állt 
rendelkezésre, illetve a város körül mindenhol királyi birtokok 
voltak. Amikor azonban a királyi birtokok nagy része nemesi bir
tokká vált, a meggyengült uralkodó rendeletére hivatkozó polgárok 
nem tudtak érvényt szerezni a bányajogban biztosított szabad fa
használatuknak. Ebben a helyzetben vált jelentőssé, hogy a város 
(erdő)területek feletti rendelkezési jogot szerezzen, azaz növelje a 
város — mai fogalmaink szerinti — határát.

Selmecbánya — eltérően más alsó-magyarországi bányavárostól
— nem nagyon tudott közvetlen környékén jobb ágy falvakat (és 
azokhoz tartozó erdőket) megszerezni, kialakítani. így távolabbi 
vidéken igyekezett magának birtokot foglalni. Szénásfalu és Vih- 
nye megszerzése a Garamra való kijutását tette lehetővé, de ismé
telten hangsúlyozzuk, hogy a bányajoggal járó szabad erdőhaszná
latot illetően a városi polgárok jobbára csak a város birtokában 
lévő erdőkre számíthattak. A város határa pedig a XV—XVI. szá
zadban nem növekedett jelentősen. Tehát a meglévő erdőkben túl- 
használat keletkezett.

Mindezt növelte, hogy a városi erdőknek mind a bányászati, 
mind a lakossági tűzi- és épületiaigényeket is ki kellett elégíte
niük. Hogy a bányászat, kohászat mekkora faigényt támasztott, ar
ra csak egyetlen adatot idézünk. Az egyik gazdag selmeci polgár 
kohói 1554-ben egyetlen hét alatt 100 szekér faszenet fogyasztót-



tak. Érthető hát, hogy a városi polgárok a környező jobbágyfalvak 
lakosaitól — légyen azoknak bárki is a hűbéruruk — vásárolták a 
szenet, újabb és újabb fahasználatra ösztönözve azokat.

A város erdejét — a „Starker Wald”-ot — már a XV. században 
a városi tanács őriztette. A városi számadások szerint a következő 
században előbb két, majd három városi erdőőr is dolgozott. Ez a 
városi erdő, amely egyébként a várostól délkeletre, a Hegybánya 
és Istvánháza közötti területen volt, fedezte részben a város tűzi- 
és épületfa szükségletét; A város vágatta ki a fát, és faraktárból ad
ták el az arra jogosult polgároknak. Más városi erdőkben a pol
gárok — bizonyos díj lefizetése ellenében — maguk is termelhettek 
fát.

Ezt a rendszert azután az alsó-ausztriai bányakamara jelentősen 
megváltoztatta. Az 1571. évi bányarendtartás ugyanis biztosította a 
kamara számára, hogy a bányák körül az erdőket nemcsak használ
hatják, hanem meg is szerezhetik a (kamarai) bányának. Ez a kör
zet félmérföldet tehet ki, de Selmecbányán, ahol ebben az időben 
már a bányák egyharmada a kamara kezében volt, gyakorlatilag az 
egész város határát jelentette. Így a továbbiakban a város erdői
nek haszonvétele a kamarai erdő(bánya)mester jóindulatától füg
gött, bár a nevükben városi erdőőröket továbbra is a város fizet
te, de azok munkáját már a kamara irányította. Ez aztán ismételt 
nézeteltérésekre adott okot. A kamara városi polgárokra vonatkozó 
korlátozó, erdővédelmi intézkedései mögött gyakran az a hátsó szán
dék húzódott meg, hogy a kamara minél olcsóbban és minél tovább 
jusson fához. Ettől a szigorú korlátozástól azután a kamarai tiszt
viselők gyakran eltekintettek — ha a polgárok hajlandók voltaik 
meghálálni. Mindez azonban nem változtatott azon a helyzeten, 
hogy a fa Selmecbányán mind a polgárok, mind a kamara számára 
meglehetősen drága volt.

Mária Terézia 1747-ben igyekezett a kamara és a város vitás 
ügyeit az erdőket illetően is tisztázni, de az igazi változást a kohá
szat súlypontjának Zsarnócára való átkerülése (ahol a Garamon 
úsztatott fával tudtak dolgozni) hozta meg. S az, hogy a kamara a 
szomszédos uradalmak erdeit igyekezett a bányászathoz megsze
rezni, mert Selmecbánya környékén ebben az időben már egysze
rűen nem volt vágható erdő.

Ennek az erdőtlenségnek az ellensúlyozására a kamara erdősíté
sekbe kezdett. Magvetéssel hozott létre fenyveseket (főleg jegenye- 
fenyveseket) az egykori tölgyesek helyén. Mindezek mellett termé
szetesen szüksége volt a kincstárnak továbbra is a selmeci erdőkből 
kikerülő fára. Az erdők felmérése, a vágáskor, vágásterület pontos 
megjelölése a mai fogalmaink szerinti korszerű erdőgazdálkodás kez
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detét jelentette. A város körüli erdőket legelőször 1763-ban mérték 
fel. Ekkor kitűzték azok határait, illetve elrendelték az erdők sza
bad kihasználását. Ez azonban nem jelentett letárolást, mert a bá
nyák érdekében szálalva termelték ki az anyagot, így az erdők — 
főleg a jegenyefenyő — jól felújultak. A bányászat hanyatlásával 
pedig az erdők szinte háborítatlanul gyarapodtak.

A bányakincstár és a különböző tulajdonban lévő bányaművek 
fával való ellátásán kívül a városi polgárok faigényét is kielégítet
ték, de az esetleges felesleget sem a kincstár, sem a város nem ad
hatta el. Magától értetődő, hogy a bányászat hanyatlásával, illetve 
a korszerűbb bányászati eljárások meghonosodásával csökkent a 
kincstár faigénye. Így 1885-ben a város erősen megkímélt állapot
ban kapta vissza erdőit, amely birtokot azonban továbbra is terhel
tek bizonyos faizási jogok.

Az évi hozamnak mintegy 1/5-ét a különféle (magán-) bányamű
vek a kincstári bányamunkások, a város lakosai igényeinek kielé
gítésére használták fel, míg a többivel a város szabadon rendel
kezhetett.

Az 1879. évi erdőtörvénynek megfelelő, korszerű üzemtervet a 
város 1890-ben készíttette. A Selmec—Bélabánya és a Vihnye—Pe- 
szerény határában fekvő, mintegy 4700 ha területű erdők a kihasz
nálás szempontjából meglehetősen kedvezőtlen fekvésűek voltak. 
Ahhoz például, hogy a Vihnye körüli fát Selmecre szállítsák, 3—4 
vízválasztón is át kellett volna kelni! Így a város nem is gondolt 
arra, hogy a közvetlen szükségletén túl a kitermelt, eladandó fa
anyagot a város mellett raktározza, hanem erdőinek fatermését tö- 
vön, vállalkozóknak értékesítette. Erre az értékesítési biztonságra 
azért is szükség volt, mert az üzem tervekben megállapított, átla
gosan 100 éves vágáskomak megfelelően kitermelt faanyagot sem 
tudták elhelyezni. A bányászat hanyatlásával csökkent a faizásra 
jogosult bányászok száma, de csökkent a bányák faigénye is. Némi 
kereslet csak az épületfára mutatkozott, amit minden selmeci pol
gár saját épületének fedélszékéhez és mennyezetéhez — némi kije
lölési, szállítási díj ellenében — megkapott. „Egyszóval úgy állunk, 
hogy sok a fókánk, de kevés hozzá az eszkimó” — állapíthatta meg 
a városi erdőmester még 1900-ban is.

Hogy az „eszkimók” száma növekedjék, a város 1900-tól 10 évre 
minden 10 cm-nél nagyobb átmérőjű, kitermelhető fáját eladta. Az 
adásvételi szerződés a szakirodalomból ismert, de azért kiemeljük, 
hogy a vevő köteles volt a rendkívüli használatokból kikerülő fát is 
a szerződésben kikötött áron átvenni. A szerződés ezen pontja akkor 
vált érdekessé, amikor 1904 áprilisában óriási hótörés pusztított a 
város körüli erdőkben. A jegenyefenyvesekben keletkezett törések,
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döntések következtében, mintegy 60 ezer törzset kellett sürgősen ki
termelni, amit a város jórészt házi kezelésben — a fakitermelő cég 
terhére — végzett el. A házi kezelés azt jelentette, hogy a fakiterme
lést és az ezzel kapcsolatos egyéb munkákat nem a vállalkozók, ha
nem az erdőbirtokos maga végezte. Ebben az esetben a fát faraktár
ból, illetve rakodón értékesítette.

A házi kezdéssel kapcsolatos országos vitákba később Selmecbá
nya erdőgazdálkodása is belekeveredett. Amikor ugyanis a város az 
1909-ben lejáró fakitermelési szerződést újra vállalkozóval (de ezút
tal csak öt évre) hosszabbította meg, a Belügyminisztérium hivatali 
úton, a Földművelésügyi pedig elsősorban KAÁN KÁROLY erdőta
nácsos révén a szaksajtó hasábjain figyelmeztette: hallgatni kell a 
modem célkitűzésekre — az erdőket házi kezelésbe kell venni. A vá
rosi erdőmester ezeket a törekvéseket jórészt azzal utasította vissza, 
hogy a városnak biztonságos, rendszeres pénzforrásra van szüksége, 
amelyért ráadásul gazdasági kockázatot sem kell vállalnia. Hiszen 
a fakereskedő akkor is fizet, ha nen^tudja a kitermelt fát értékesí
teni. A korabeli vitában ma már nem érdemes állást foglalnunk, de 
egyetlen dologra azért utalnunk kell. A házi kezelés melletti érve
lésében KAÁN KÁROLY többek között arra is hivatkozott, hogy az 
Alma Mater városának példát kell mutatnia az új erdőgazdálkodási 
rendszerek meghonosításában. Különösen akkor, ha Selmecbánya 
továbbra is ragaszkodik az erdészeti fakultáshoz. A vitát a háborús 
szükségtermelések, majd az államfordulat döntötte el.

A város erdőbirtokát erdősítendő kopárok megszerzésével tudta 
növelni. Erre a beerdősítésre az erdőtörvény kötelezte, de a város 
példát szeretett volna mutatni a diákság előtt is, hogy vannak olyan 
eljárások, amellyel a Selmec körül éktelenkedő kopárokat el lehet 
tüntetni. Különösen csúnya volt a Paradicsom-hegy, amelynek a be- 
erdősítésére állami csemetét is igénybe vettek. (Beerdősítendő terü
let az átvételkor, 1885-ben mintegy 200 kh-t tett ki.) Még a városi 
kezelés előtt, 1882-ben BELHÁZY JENŐ (egykori erdőakadémiai ta
nár) úgy látta, hogy az erdőültetés fő fafaja a lucfenyő és a vörösfe- 
riyő lehet. Ezek csemetekerti kezelését, majd a 2—3 éves csemeték 
őszi ültetését javasolta. Helyesen mutatott rá, hogy a rövid ősz és 
még rövidebb selmeci tavasz körülményei között nagyon nehéz elta
lálni azt a néhány napot, amikor a csemeték kellően nedves földbe 
kerülnek. (A köves, sziklás talaj ugyanis gyorsan kiszárad.)

A fafajokat illetően az elkövetkező évtizedek csak részben igazol
ták BELHÁZY javaslatait. A vörösfenyőt az „igen buja” növése mi
att nem találták alkalmas fafajnak, míg a lucfenyővel elsősorban 
csemetetermesztési gondok voltak. A jegenyefenyő-csemetét ugyan
is az állomány alól nyerték, a lucot viszont csemetekertben kellett
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volna — sokkal nagyobb költséggel — megnevelni. Az erdeifenyő
vel végzett próbálkozásokat a hó hiúsította meg. A város körüli gya
kori, nagy, hosszan tartó hó lenyomta azokat.

Az alsóbb régiókba az őshonos tölgy visszahozatalát is szorgalmaz
ták, de kiterjedt erdősítések ezzel a fafajjal nem történtek.

A fenyvesekben gyérítést, illetve fokozatos felújító vágást (előbb 
10, majd 20 éves felújítási idővel) honosítottak meg, amely különö
sen kíméletes fakitermelést, közelítést kívánt a fakitermelőktől — 
akár a faikitermelési vállalkozó, akár a város emberei voltak is azok.

1912-ben ismét széldöntések voltak, amelynek következtében 30 
ezer m3 fát kellett kitermelni. Ennek következtében a (fenyő) épület
fa kihasználását 1913—14-ben szüneteltették. 1913-ban viszont a fia
talosokban keletkeztek zúzmaratörések.

Az erdősítések nagyságára jellemző, hogy 1885-től 1900-ig csaknem 
1000 kh-t erdősített a város, amelynek a fele erdőtelepítés volt. Így 
a Paradicsom-hegyen Erzsébet királyné emlékére ültettek fákat (71 
kh), a település feletti Eötvös út mentén végzett erdősítésért pedig 
1896-ban a minisztérium III. osztályú erdősítési jutalmat adott.

Selmec igyekezett az erdők közé ékelődött idegen — legtöbbször 
mezőgazdasági — területeket megszerezni, ahová erdőket ültetett. 
1914-ben ezt a munkát már 15 kisebb-nagyabb, általában ideiglenes 
csemetekert segítette. Ekkor egyre nagyobb problémát okozott a 
jegenyefenyvesekben fellépő gombakárosítás, úgyhogy azokat lomb
fákkal (juhar és kőris) igyekeztek elegyíteni.

A város gyümölcsfaiskolát is tartott fenn. Ez irányú munkáikról az 
utakat szegélyező diófák, esetenként körte- és almafák tanúskod
nak.

A városi erdők vadászati viszonyai igen kedvezőtlenek voltak. Az 
állandó zavarás (kirándulók, gyakorlatozó mérnökhallgatók stb.) és 
a helyi lakosok vadászása a még oly kedvező, mezőgazdasági terü
letekkel tarkított lomboserdőkben sem engedte a vadállományt el
szaporodni. KRAUSZ GÉZA városi erdőmester az Országos Erdésze
ti Egyesület 1900. évi vándorgyűlése alkalmával elmondta, hogy 5— 
6 vadász egész napi vadászat során ejt el 1—2 nyulat, egyéb vad még 
ennyi sincs.

Az erdők személyzeti viszonyairól érdemes tudnunk, hogy 1885- 
t.ől egy erdőtisztet (városi erdőmestert) alkalmaztak, akit a város 
élethossziglan választott meg. A szakirodalmi munkássága révén is 
ismert KRAUSZ GÉZA azonban évekig betegeskedett, úgyhogy a 
város a kincstári erdészettől kért segítséget, de azok — a létszám- 
hiányra hivatkozva — nem adtak. KRAUSZ halála után — szintén 
szakirodalmi munkásságot is folytató — ZÓLYOMI IMRE lett az er
dőmester. Az erdőőrök és erdősuhancok, -csőszök száma nőtt. 1885-
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ben még 6 fő, 1900-ban már 16 fő teljesített szolgálatot. A létszám 
növekedésének azonban akadálya volt az erdők viszonylag alacsony 
jövedelme. Hiába rendelték el például 1899-ben a városnak, hogy 
két erdőtisztet alkalmazzon, azt nem tudta fizetni. Pedig a „külut- 
cákban”, majorokban lakók erdőkárosítása is nagyobb személyzetet 
indokolt.

A kincstár tulajdonában maradt a selmeci erdőket körülölelő er
dők két erdőgondnoksága, a Selmecbányái és a szélaknai is közvetle
nül kapcsolódott a városhoz. (Ezeket Zsarnócáról irányították.) Így 
az egykori kamarai erdőgazdálkodás szervezeti nyomai a városban 
továbbra is megtalálhatók voltak.

A város azonban mégsem erdőiről volt nevezetes, hanem iskolái
ról, köztük az erdészeti oktatásról.

IV. Az iskolák városa

A Selmechez kötődő oktatás legfontosabb területe a műszaki, a 
montanisztika tudományának művelése, átadása volt. Ezzel (és a 
későbbiekben belőle kinövő erdészettel) lett a város világhírű. Te
hát legelőször ezt tekintsük át.

A selmeci bányászat és kohászat fejlődése a XVII—XVIII. század
ban gyorsult fel. 1627-ben végeztek először bányarobbantást, szá
mos, a bányavizek elvezetésére szolgáló altárnát nyitottak. Ezek kö
zül legjelentősebb a II. József-altáma volt, amely 1782-től fokozato
san 16,5 km hosszúságra épült ki. 1825-ben állították be a mai fogal
maink szerint az első gőzgépet, az 1840-es években pedig a Moder-tár- 
nában felállították az első turbinát. 1837-ben itt kezdték meg a bá
nyakötelek gépi gyártását. A bányászati szakemberek a közeli Szkle- 
nófűrdőn 1786-ban alapították meg nemzetközi társaságukat, tehát 
a Selmec körüli bányák^kohók igenis benne voltak az európai szak
mai közéletben.

A bányászattal, kohászattal kapcsolatos ismereteket valahogyan 
azonban meg kellett tanulni. A tapasztalatok átadásának intézmé
nyes formájáról első ízben 1735-ben bécsi udvari kamarai szabályzat 
jelent meg, amely a selmeci Bányászati-Kohászati Tanintézet (Berg- 
Schola) kiépítését célozta. Az iskolában — amely ebben a formában 
1763-ig működött — a kétéves tanulmányi idő alatt a kamarai igé
nyeknek megfelelő, vezető műszaki szakembereket képeztek. Az is
kola alárendeltségi viszonyai is egyértelműen kifejezték ezt. Az idő
szak jeles tanára MIKOVINY SÁMUEL (1700—1750) volt.
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A szakemberek iránt megnyilvánuló igény, illetve a montaniszti- 
ka tudományának fejlődése intézményi korszerűsítést is kívánt. Az 
egész osztrák birodalom igényeinek megfelelő Bányászati-Kohászati 
Akadémia (Academia Montanistica, Bergaikademie) felállításáról 
1762-ben született uralkodói döntés. Az intézmény ebben a formában 

1846-ig állt fenn. Közben azonban növekedtek a követelmények, amely 
a tanszékek számának szaporodásában, illetve a képzési idő három év
re való emelésében (1770-ben) is megnyilvánult. A kornak jeles taná
rai: N. J. JACQUIN (1727—1817), G. A. SCOPOLI (1723—1788), Ch. 
T. DELIUS (1728?—1779). Az 1770. évi tantervi utasítással kapcsolat
ban meg kell említenünk, hogy Mária Terézia az okmány jóváha
gyásakor utalt az erdészeti oktatás fontosságára. Kiemelte, hogy a 
bányászoknak, kohászoknak a működésükhöz szükséges fáról is gon
doskodniuk kell, tehát az erdészeti ismeretekben is járatosnak kell 
lenniük. A korabeli előadási anyagok vizsgálata tarról győz meg ben
nünket, hogy Selmecen 1770-től valóban elkezdték az erdészeti tár
gyak oktatását.

Bár az Akadémia selmeci székhelyét már a XVIII. században is 
többször megkérdőjelezték, az uralkodói vélemény alapján azonban 
ebben a városban igyekeztek az oktatáshoz szükséges feltételeket 
kialakítani. Érdemes tudnunk, hogy az intézmény a főbányagrófi 
hivatalnak volt alárendelve, tehát a mai értelemben vett egyetemi 
autonómiára ne gondoljunk. Ez természetesen azt jelentette, hogy 
az esetleges, oktatással kapcsolatos változtatások, módosítások is csak 
felsőbb elhatározásra történhettek — bár indulhattak azok „alul
ról”, akár Selmecről is. Így volt ez az Erdészeti Tanintézet (Forstka- 
binet) felállításakor is.

A korábban a bányaműveléstanon belül előadott erdészeti ismere
tek kezdték szétfeszíteni a bányászati tárgy adta kereteket, ugyan
akkor szükségessé vált önálló, az erdészetet magas fokon művelő 
szakemberek képzése is. Ebben a helyzetben az udvari kamara és 
a szakmai (bányászati és pénzverészeti) kamarák 1807-ben Erdésze
ti Tanintézet felállításáról döntöttek. Az intézet első tanára H. D. 
WILCKENS (1763—1832) lett. Az oktatási anyag és. az oktatási idő 
lehetővé tette mind a bányászhallgatók megfelelő erdészeti ismere
tekkel való ellátását, mind önálló erdészek képzését. (Az erdészeti
bányászati tudományok összetartozását mutatja, hogy az erdészek 
is kötelesek voltak a bányászati akadémia első évfolyamának elvég
zésére.)

Fontos megjegyeznünk, hogy az erdészeti tudomány első profesz- 
szora, WILCKENS Selmecet nem tartotta alkalmasnak az erdészeti 
felsőfokú oktatás városának. Részben azért, mert a környék termő
helyi viszonyait mostohának — például külföldi fanemek megtele-
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pitésére alkalmatlannak — vélte. Részben pedig azért, mert a bá- 
nyász-kohász intézményben nem látta az erdészeti oktatás szerve
zeti kibontakozásának lehetőségét.

Az akadémiai önállósod ásnak fontos lépése volt, hogy míg koráb
ban a hallgatók felvételéhez a főbányagrófi hivatal ajánlására az 
uralkodó hozzájárulására volt szükség, 1832-ben ezt a jogot a ma
gyar királyi udvari kamarának adták át. Sőt, még ugyanebben az 
évben a felsőbb jóváhagyástól el is tekintettek, a felvételhez elég
séges volt a főbányagrófi hivatal döntése.

Az intézmény önállósodásának következő mérföldköve az 1846. 
esztendő, amikor a továbbiakban az Akadémia már nem a főbánya
grófi hivatal intézményeként működött, hanem szervezetileg önál
lóan. Az összekötő kapcsot a főbányagróf személye jelentette, aki az 
Akadémia igazgatói tisztét is betöltötte. Az intézmény ügyeinek vi
telét a professzorokból álló igazgató tanács (élén a főbányagróffal) 
végezte. 1848-tól az erdészeti fakultást is akadémiának nevezték, 
így a selmeci intézmény neve Bányászati-Kohászati és Erdészeti 
Akadémia (Berg-und Forstakademie) lett.

A korból csak két professzor nevét említjük meg. Az egyik Ch. 
DOPPLER (1803—1853), aki tulajdonképpen csak az Akadémia di
csőségkönyvében foglal el — világhírű kísérletei alapján — jelentős 
helyet, mert csak az 1848—49-es tanévben járt Selmecbányán. A 
másik pedig az erdészeti tárgyaik professzora, FEISTMANTEL RU
DOLF (1805—1871). Az ő idejében is felvetődött az erdészeti és bá
nyászati oktatás szétválasztásának a kérdése, de ő úgy gondolta, 
hogy amíg a bányászok Selmecen vannak, addig az erdészek (akik
nek az oktatását nem általános célúnak, hanem a bányászati és 
kincstári igényeket kielégítőnek tartotta) is maradjanak ott. Az 1848 
—49. (csonka) tanévben először hangzottak el — az erdész szakon — 
magyar nyelven előadások.

Az 1846. évi új szervezet és tanterv szerint az erdészeknek 3, a bá
nyász-kohász hallgatók részére 4 évre emelték a képzési időt. A 
szervezeti változásokba, tantervi reformok bevezetésébe azonban be
leszólt a magyar forradalom és szabadságharc. Az eseményekre rea
gálva az oktatók egyik része felesküszik a felelős magyar kormány
ra, másik része a bécsi udvar utasításait várja. Szintúgy az ifjúság, 
amely szintén két pártra szakadt. A magyar érzelműek a szabadság- 
harc zászlaja alá, harcolni, a többiek Stájer-, illetve Csehországba 
új intézetet alapítani, tanulni indulnak.

Az abszolutizmus idején újra szervezeti és székhelyproblémák 
merültek fel. A főbányagrófi hivatal megszűnt, helyette a bánya-, 
erdő- és jószágigazgató áll az Akadémia élén. Ugyanakkor felvetődik 
az is, hogy egyes, az összmonarchiára kiterjedő bányász-kohász aka
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démiát kellene létesíteni. A helye akár Bécsben is lehet, de a kiala
kuló stájer, illetve csehországi iskolák is összbirodalmi akadémiává 
válhatnak. Végül azok is akadémiai rangra emelkedtek, de Selme- 
cen is megmaradt a korábbi intézet — lényegesen kevesebb hallga
tóval. Az iskola fellendülését az 1867. évi kiegyezés, illetve az azt 
követő gazdasági növekedés hozta meg. A tanítás nyelve — a bá- 
nyász-kohászoknál fokozatosan, az erdészeknél egyszerre — a ma
gyar lett. Az intézmény — melynek ettől kezdve a neve „Magyar 
Királyi Bányászati és Erdészeti Akadémia” volt — a Pénzügymi
nisztérium felügyelete alá került. Az Akadémia átfogó reformját az 
uralkodó 1872-ben hagyta jóvá, amelynek következtében az intéz
mény szervezetileg teljesen különvált a selmeci bánya- és kohóigaz
gatóságtól. Vezetőjét az Akadémia tanáraiból önálló tanács választot
ta meg, és igazgatónak nevezték.

Ezzel egyidőben megkezdődött az egyes ágakon belül a specializá
lódás. A bányászat szétvált bányászati, fémkohászati, vaskohászati 
és gépészeti-építészeti szakra (ez utóbbi csak 1895-ig állt fenn). Az 
erdészeti pedig általános erdészeti és erdőmérnöki szakra, miköz
ben a tanulmányi idő az Akadémia minden szakán négyről három 
évre csökkent. (A specializálódás tette lehetővé az elméleti képzési 
idő csökkenését.) A vizsgák, illetve a képesítés rendje is többször 
változott, fokozatosan közeledett az ország többi felsőoktatási intéz
ményében elfogadottakhoz.

Az Akadémia ekkor ugyan fokozatosan távolodik a korábbi, a 
Baltikumtól az Adriáig terjedő német nyelvű montanisztikai és er
dészeti tudományoktól, de professzorai és (továbbra is többnyelvű) 
hallgatói révén a nemzetközi tudományos és gyakorlati életben ko
moly elismerést vív ki magának. Ehhez a korhoz kapcsolódik FAL- 
LER GUSZTÁV (1816—1881), FARBAKY ISTVÁN (1837—1928) és 
KERPELY ANTAL (1837—1907), illetve WAGNER KÁROLY (1830 
—1879), ILLÉS NÁNDOR (1836—1907), FEKETE LAJOS (1837—1916) 
és SZÉCSI ZSIGMOND (1841—1895) professzorok működése. A Sel- 
mecen végzett diákok ekkor teszik az ország érc- és ásványkincsét, 
illetve erdőit valóban Magyarország felemelkedésének egyik forrá
sává.

Az Akadémia feletti felügyeletet 1881-től az erdészeti részt illető
en a földművelés-, ipari és kereskedelemügyi (majd földművelésügyi) 
miniszter vette át, míg a bányászat-kohászatot továbbra is a Pénz
ügyminisztériumból felügyelték. A megnövekedett szakmai és sze
mélyi (több hallgató stb.) igények kor színvonalán álló kielégítését 
segítették elő azzal, hogy az Akadémia új épületeket kapott. 1892-ben 
avatták fel az erdészeti palotát, amelyet a következő húsz év alatt a
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bányászati-kohászati, kémiai és az ércelőkészítési új épületek kö
vettek.

A szellemi és anyagi gyarapodást bizonyos fokig jelzi, hogy 1904- 
től az Akadémia neve, szervezete megváltozott. Bányászati és Erdé
szeti Főiskola lett. A tanulmányi időt 4 évre emelték, és egyéb kül
sőségekben is kifejezésre juttatták az ország egyetemeihez való kö
zeledést. Így a főiskolai tanács rektort választott (akit az uralkodó 
erősített meg pozíciójában), a „szakosztályok” négyre emelkedtek: 
bányamérnöki, vaskohómérnöki, fémkohómémöki és erdőmémöki. 
A „mérnöki” kifejezés hangsúlyosan utalt a műszaki jellegű képzés 
erősítésére, a négyéves képzés során ugyanis erősítették az alaptár
gyi oktatást. Az alapozó tárgyak oktatásának hangsúlyozását az in
tézmény nevében is dokumentálni akarták. 1916-ban a főiskola ta
nácsülésén elfogadták azt a határozatot, hogy a főiskola nevében is 
hasonuljon a többi intézményhez. Azaz, legyen a neve „Mária Teré
zia Műegyetem.” A tanszékek száma egyébként 20 volt, amelyből 6 kö
zös, 8 bányász, 6 pedig kimondottan erdész volt.

A főiskola megszervezésével újra felszínre kerültek a székhely- 
lyel kapcsolatos kérdések. Tudjuk, hogy Selmec környékén a bányá
szat jelentősen hanyatlott, ugyanakkor azt is látjuk, hogy az okta
tással kapcsolatos célkitűzések és elvárások viszont határozottan 
emelkedtek. Így ismételten felmerült a főiskola székhelyének kérdé
se. A bányászok-kohászok a budapesti műegyetem felé, az erdészek 
szintén a főváros felé tekintgetnek, ahol az oktatásra — vélik — és 
a diákság egyéb igényeinek kielégítésére is mód nyílna. Az erdé
szek egyébként az Országos Erdészeti Egyesület azon 1896. évi állás- 
foglalását vitték tovább, amely szerint az erdészeti felsőoktatást el 
kell választani a bányászattólnkohászattól. Hiszen már FEISTMAN- 
TEL is megmondta, hogy Selmecen nem lehet általános erdészeti 
képzettséggel rendelkező erdőtiszteket nevelni, jórészt csak a bá
nyákhoz tartozó kincstári erdők igényeinek megfelelő képzés való
sítható meg. Irány tehát a főváros?

Nem. Előbb a világháború csataterei következtek, majd a békés, 
megegyezéseken alapuló székhelyváltás helyett a menekülés. 1918 no
vemberében a hallgatóság elkezdte a felkészülést a menekülésre. A 
közeledő cseh csapatok elől december 14-én hajnalban szekereken, 
szánkókon mintegy 300-ían menekültek — az ekkor még ideiglenes
nek hitt helyzetben — a maradék ország fővárosa felé. Az utolsó 
vonat már Garamberzencén ragadt, de ott maradt a tanári kar je
lentős része is. ö k  csak 1919 januárjában, a főiskola hivatalos „meg
beszélését” követően jöttek el Selmecről.

Így vesztette el a város az őt éltető felsőoktatási intézményt, és így 
nőtt Selmec egyre fájóbb, de feledhetetlen legendává.
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Selmec iskolaváros jellegét az Akadémián kívüli intézetek is ad
ták. Ezek közül elsőnek a katolikus főgimnáziumot említjük meg.

Az egyházi oktatás ezen intézményét egészen az Árpád-házi kirá
lyokig vezetik vissza, amikor a domonkosok tanítottak a városban. 
A XVI. századi vallási háborúk idején részben szünetelt az oktatás, 
illetve világiak tanítottak. Alapvető változást a jezsuiták 1649. évi 
letelepedése hozott, amely időtől kezdve az intézmény folytonossága 
egyértelmű. Ráadásul az épület is 1768-tól 1914-ig ugyanaz volt, a 
Bélabányai úton álló „régi épület.” A jezsuiták 1773-ban elhagyták 
a várost, így lett piarista gimnázium, amely 4, 6, végül fokozatosan 
8 osztályúvá alakult. A tanítás fokozatosan vált a város lakosságának 
anyanyelve szerintivé. 1913-ban YBL MIKLÓS tervei alapján kezd
ték meg egy új, minden igényt kielégítő épület emelését, amelyet 
1914 őszén adtak át. Az államfordulat után állami reálgimnázium 
lett. A katolikus gimnáziumban tanult az erdészek közül például 
DIVALD ADOLF (1828—1891).

A Selmecbányái középiskolák közül a legnagyobb híre az evan
gélikus líceumnak volt. Az 1528-ban alapított iskola 1673-ig tulaj
donképpen a város iskolájaként működött. Aztán erre az iskolára is 
jellemző volt a felekezetcsere, tehát a katolikus főgimnáziummal 
közös a története. Határozott evangélikus színezetet a XVIII. század 
végén kapott, a következő században pedig fokozatosan előtérbe ke
rült az anyanyelvi oktatás. Az 1820-as években építették azt az épü
letet, amelyben többek között PETÉNYI SALAMON JÁNOS (1799— 
1855), PETŐFI SÁNDOR (1823—1849), ANDREJ BRAXATORIS 
(SLÁDKOVIC) (1820—1871), MIKSZÁTH KÁLMÁN (1847—1910) is 
tanult.

A XIX. század folyamán az iskola fokozatosan egyre több állami 
segélyt kapott. Ezzel egyidőben pedig a tanmenete, tanulmányi kö
vetelményei a többi, országosan elismert líceumhoz váltak hasonló
vá. Mindez nem mond ellent annak, hogy az iskola bizonyos fokig 
a selmeci Akadémia „előszobája” volt. Csak példaképpen említjük 
meg az itt tanuló, később híressé vált erdészeket: VADAS JENŐ 
(1857—1922), FEKETE ZOLTÁN (1877—1962), stb.

A líceum épületét többször bővítették, kiegészítették. Az iskolai 
egyesületek közül különösen a Petőfi Kör tevékenysége vált híressé.

Az evangélikus líceumból „nőtt k i” a tanítóképző intézménye. 
1881-ben indult az első évfolyam. A tanítóképzőnek legfőbb célja 
volt, hogy az istentiszteletekre megfelelő énekvezetőket képezzen 
ki. Az egyházi szervek iskolafenntartási adományai így aztán az 
ilyenféle szükségletüktől függött, gyakran el-elmaradozott. Végül 
jelentős magánadományokhoz jutott az intézet, úgyhogy a Paradi
csom-hegy lábánál — SOBÓ JENŐ főiskolai tanár tervei alapján —
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Í912-ben új épületet emeltek. Ugyancsak SOBÓ tervei alapján kezd
ték el egy intemátus építését is.

Az intézmények között egyáltalán nem álltak merev falak. Hiszen 
nemcsak az evangélikus líceum tanulói folytatták tanulmányaikat az 
Akadémián, hanem a tanárok is át-át jártak oktatni az egyik intéz
ményből a másikba. Tudjuk például, hogy az idegen nyelvet (né
metet, franciát) tanítóképzői tanárok oktatták a főiskolán is.

A város, ahol a csillagász HELL MIKSA (1720—1792), vagy a fes
tőművész GWERK ÖDÖN (1895—1958) is született, különböző mű
veltségeknek, különböző kultúráknak egyfajta találkozópontja volt. 
így — minden érzett és érezni vélt vidékiség ellenére is — iskolái 
megfelelő közegben fejlődhettek, diákjaikat a kor legjobbnak 
ítélt módszereivel készíthették fel az életre. Mindezeken túl azonban 
kaptak egyfajta „selmeci hangulatot” is útravalóul, amelyben az 
egyik meghatározó részt a „selmeci hagyományok” jelentették.

V. Diákélet, diákhagyományok

A selmeci diákélet, diákhagyományok az intézményekhez tartoz
tak. Mégis egyfajta önálló életet is éltek, hiszen a diákok minden
napjai ugyan az Alma Materhez kötődtek, de ők mégis másképpen, 
más szemmel élték meg a tanéveket, mint általában a professzorok. 
Az iskolák történetét pedig általában a tanárok írták, mi mégis most 
azt kíséreljük meg, hogy a diákság szemüvegén át láttassuk a sel
meci iskolákat.

Amikor Selmecen 1735-ben megkezdődött a montanisztika okta
tása, a diákok élete bizonyára nem különbözött sokban a kincstár 
más tisztviselőitől, helyesebben gyakornokaitól. Életük fokozatosan, 
az intézmény fejlődésével, terebélyesedésével vált a mai fogalmaink 
szerint is diákéletté.

Az 1770. évi szervezet alapján a képzés három éve alatt hetente 
csak négy napon át tartottak két-két óra előadást. A fennmaradó 
időben rajzfoglalkozások, gyakorlatok (bányajárások, bányagépek 
megszemlélése stb.) voltak. Félévente tettek vizsgát, az utolsó vizs
ga után általában lehetőségük volt tanulmányútra menni. Minket 
azonban érdekel az is, hogy kik és milyen módon lehettek az inté
zet hallgatójává.

Kezdetben a bányakamara gyakornokait képezték. Az Akadémia 
szervezése után fokozatosan lehetőségük volt a nem kamarai szol
gálatban álló növendékeknek is a bejutásra, bár a filozófiai elő
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képzettséget megkövetelték. A felvételiket a bécsi udvari kamara 
hagyta jóvá, sőt az intézkedett az esetleges ösztöndíjakról, pénz
segélyekről is. A XVIII. század utolsó éveiben annyira sok fiatal 
akart Selmecen tanulni, hogy az ún. önkéntes hallgatók számát kor
látozni kellett. Ekkor ugyanis négyféle hallgató látogatta az intéz
ményt. A magánhallgatók, akik nem kamarai alkalmazottak voltak 
és nem is ott akartak elhelyezkedni. Vizsgakötelezettségük nekik 
nem volt, de az Akadémia szabályait természetesen kötelesek voltak 
betartani. Az ösztöndíjazott gyakornokok (hallgatók), akik eleve 
valamelyik kincstári bányamű bányatiszt-utánpótlását szolgálták, 
tanulmányi idejük alatt ösztöndíjat kaptak. A fizetés nélküli gya
kornokok szintén kincstári szolgálatra készültek, de őket a kincstár 
tanulmányi idejük alatt nem tudta segíteni. Végül, voltak az ön
kéntes bányászhallgatók, akik szintén nem kaptak ösztöndíjat, sőt 
számukra a kincstár állást sem kínált, de közülük is kikerülhettek 
fizetés nélküli gyakornokok, akiknek már az álláslehetőségük meg
volt a kincstárnál.

Amikor az Erdészeti Tanintézetet megszervezték, ott hetente két 
napon (egy délelőtt és egy délután) oktatták a bányászhallgatókat. 
Ide is beiratkozhattak azonban magántanulók, akik a hét többi 
napján is az erdészettel foglalkoztak. A vizsgákat itt nem féléven
ként, hanem az összes erdészeti tárgy lehallgatása, illetve a gya
korlatok után kellett letenni.

Érdemes egy kicsit a XVIII—XIX. század diákjainak leterhelé
séről, a velük szemben támasztott követelményekről is néhány szót 
szólnunk.

Mivel a XVIII. század végén a középiskolákban csökkent a termé
szettudományi jellegű tantárgyak oktatása, ezért a selmeci Akadé
mián „filozófiai kurzust” szerveztek. így a felvételi követelmények 
úgy módosultak, hogy a pályázónak a humán tárgyakból kellett leg
alább jó középiskolai előmenetelt bemutatnia. (A felvételinél kö
vetelmény volt a 18. életév betöltése is. Illetve, akik nem jártak még 
bányákban, hutáknál, azoknak egy év gyakorlatot is előírtak.)

A bányász szakra 3,5 éves tanulmányi időt határoztak meg. A 
tanév novemberben kezdődött és augusztusban végződött. A félévi 
vizsgák húsvét körül, illetve nyár végén voltak. A megfelelő osztály
zatokon kívül a hallgatóktól a jó magaviseletet is megkívánták. En
nek a jelentőségét csak akkor értjük meg, ha utalunk H. D. 
WILCKENS egyik levelére, amelyben a hallgatók erkölcstelen, zül
lött életére panaszkodik, akik ellen még a vasraverést is be kellett 
vezetni, hogy jobb belátásra térjenek. Nem volt tehát Selmecen egy
szerű sem oktatónak, sem hallgatónak lenni.

A hároméves elméleti képzés után 3 hónap bánya- és 3 hónap
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kohászati gyakorlat következett. Ezekről is osztályzatok születtek, 
de végső vizsga nem volt, csak befejezték az iskolát. (Az arra érde
mesek ekkor indulhattak bel-, majd külföldi tanulmányútra.)

Az Akadémiát 1832-ben hangsúlyosan nyilvános tanintézetté 
tették, azaz mindenkit felvettek, akinek a szükséges előképzettsége 
megvolt. Csak az ösztöndíjasok számára írták elő a tantárgyak kö
telező rendben való hallgatását. Így aztán a korábbi hallgatói kate
góriák egyszerűsödtek. Voltak rendes bányászakadémikusok és ön
kéntes hallgatók. Az előzők végbizonyítványt kaptak, az utóbbiak 
csak tanblzonyítványt arról, hogy az Akadémiát látogatták. A kül
sőségekben jelentett változást, hogy az akadémisták 1838-tól a bá
nyászöltözetet — a megfelelő tiszti jelvények nélkül — hordhatták.

Az 1846. évi új tanterv indoklásában már arról panaszkodnak, 
hogy a hallgatók túlterheltek. Így a félévenként két tantárgy hall
gatásánál, illetve az azokról teendő vizsgáknál többet nem javasol
tak. Ugyanakkor az elméleti és a gyakorlati oktatást is párhuza
mossá igyekeztek tenni. A rajztanítást viszont „minden semesteren 
át űzendő”-nek ítélték.

Tudjuk, a fiatalságot 1848—49-ben mégsem az új tanterv beveze
tése, hanem a forradalom és szabadságharc eseményei izgatták. 
Anélkül, hogy a kort részletesen tárgyalhatnánk, csak néhány tör
ténésre mutatunk rá.

A forradalom híre általában lelkesedéssel töltötte el a fiatalságot, 
de a szabadság, egyenlőség, testvériség eszméjét saját városában 
igazán nem tudta megvalósítani. Májusban az együtt kitűzött 
„svarcgelb”, kék-fehér-piros és magyar zászlók miatt összeütközésre 
került sor. Ennek következményeképpen a nem magyar érzelmű 
hallgatók — százharminchárman — elhagyták Selmecet.

ősszel a tanévkezdésre összegyűlt hallgatókból nemzetőrség ala
kult. A selmeci diákok közül mások a honvédség kötelékében telje
sítettek — gyakran tiszti — szolgálatot, a haza legjobbjával küz
döttek az ország szabadságáért. A magyar szabadság zászlója alól 
azután nagyon kevésnek volt lehetősége visszatérni a selmeci, is
mét Habsburg-szellemű, német nyelvű Akadémiára.

Azzal, hogy a kiegyezést követően az Akadémia tannyelve a né
met helyett a magyar lett, Selmec tulajdonképpen kiszakadt a Dá
niától Dalmáciáig terjedő német nyelvű szakmai kultúrából. Ha ezt 
csak szűkebben, az erdészeti szempontokból nézzük is, a nyereség 
és a veszteség tulajdonképpen nehezen eldönthető. Veszteség volt, 
mert a szakirodalom alapvető művei évtizedekig még németül áll
tak rendelkezésre, tehát a német nyelv ismerete nélkül igényesen 
nem lehetett szakmai feladatokat megoldani. Nyereség volt viszont, 
hogy mindez ösztönözte a szakembereket a magyar szakmai nyelv
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megteremtésére, sőt az európai erdészeti kultúrában felhalmozott is
meretek hazai viszonyokra való alkalmazására, itteni megfigyelések, 
kísérletek elkezdésére is. De sorolhatnánk még a pro és kontra ér
veket. Mindenesetre érthető az a javaslat, amely szerint az Akadé
miának meg kellett volna tartania a német oktatási nyelvet, hogy 
az intézmény a nemzetközi hírének továbbra is megfelelhessen. 
Megjegyezzük azonban, hogy a századfordulón is követelmény volt 
komolyabb erdőtiszti állás bftöltésénél a német (és valamely nem
zetiség nyelvének) szóban és írásban való megfelelő ismerete. Tehát 
az intézményi elkülönülés nem jelentette teljes egészében a német 
kultúrának való hátat fordítást — mindenféle magyar és magyar- 
kodó szólamok dacára sem.

Ez a váltás azonban sokkal könnyebben végbement az intézmény
ben, mint az egyes emberek lelkében, különösen a diákság újat kö
vetelő, de mégis a hagyományokhoz ragaszkodó világában. Példája 
ennek a diákhagyományok továbbélése.

A diákszokások, -hagyományok az európai kultúra részei. A kö
zépkor jelentős egyetemi központjaiból (Bologna, Párizs, Heidelberg, 
stb.) terjedtek el az egész földrészen. A közvetítések, illetve új 
„megtelepülési helyük” szelleme hatására azután módosultak, kop
tak és gazdagodtak. A selmeci diákok életvitelét, szervezeteit, 
együttlétük alatt énekelt dalait, vígságos és szomorú eseményeit is 
mind a hagyományos, az európai egyetemeken dívó, mind a közve
títő német diákok, mind pedig a helyi bányász-kohász hagyományok 
szőtték át.

Ezek a hagyományok, a közösség által elfogadott, sőt megkövetelt 
viselkedési normák egyfelől bezárkózást, a „filiszterektől” (nem aka- 
démistáktól) való elkülönülést jelentettek. Másfelől viszont a közös
ségen belül szigorú hierarchikus viszonyt, amely magában hordozta 
ugyan a testvériség szellemében nyújtott legkülönfélébb segítsége
ket, de ugyanakkor a szigorú engedelmességet is megkövetelte. Ezek
nek a német szellemiséget hordozó „burschenschaftoknak” (későbbi 
magyar szóhasználatban „társas köröknek” fordították) az első 
szervezeti összefogása az 1823-ban alakult „Deutsche Gesellschaft 
in Schemnitz” volt. A bursch-ok német tányérsapkában, magasszá
rú csizmában, jobb vállukon átvetett „silbergrün” szalaggal és ter
mészetesen bottal jártak. Később ez a viselet a kincstári ösztöndíja
sokat illetően egyre jobban hasonlított a bányász-, illetve erdőtiszti 
egyenruhához.

A „Schachtgesellschaft” 1858-tól működött ezen a néven, adott 
keretet az ifjúság életének. Milyen volt ez az élet?

Az ifjúság magaviseletét évtizedekig a Schacht-kocsmabeli szerda
szombati ivászatok, illetve a kör vezetői, hangadói által eldöntött
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„cselekvési programok” határozták meg. Ezek időnként a tanárokkal 
és a városi polgárokkal szembeni agresszivitásban, máskor a minden 
mértéken felüli ivászatokban nyilvánultak meg. Az összetartás, az 
együtt töltött időszak varázsa azonban mindezt elnyomta. Az idő 
előrehaladtával mégis megbomlott az „egy mindenkiért, mindenki 
egyért” elve. A reformkorban ugyanis egyre jelentősebb lett a hall
gatók nemzetisége. Így a burschenschaftok feloldó, egységesen né
met világot közvetítő szellemisége nem mindenkinek tetszett. A 
másra vágyók lázadni persze nem akartak, nem is volt tanácsos (a 
„Verschiess” — körből való kizárás — minden akadémiai ambíció
nak is a végét jelentette volna), de a másfajta érdeklődés esetenként 
más köröket is életre hívhatott.

Az Akadémia hallgatói is részt vettek már a XIX. század első 
negyedében az evangélikus líceum egyletében, majd a harmincas 
években megalakult a Selmeci Akadémiai Magyar Literatúrai Tár
saság, amelynek a tagjai között szintén ott voltak a líceum tanárai 
és diákjai is. A Bach-rendszerben természetesen nem, de az abszolu
tizmus gyengülésével újra szervezkedni kezdtek, amelynek eredmé
nyeképpen 1862—63-ban létrejött a Társasági és Olvasó Kör (Álta
lános Társaság). Ez a társaság többször módosította alapszabályát, 
sőt többen ki is váltak belőle, de tulajdonképpen végig megmaradt 
a burschenschaftok alapján. Sőt, életképességét mi sem bizonyítja 
jobban, mint hogy az Akadémia magyarosítása után is tulajdon
képpen megmaradt németnek.

A magyar csoport előbb csak szervezkedett, majd 1875-ben rész
ben a régi schachtisták bevonásával alakult meg a Magyar Társa
ság. 1876 decemberéig a burschenschaft is többé-kevésbé működött, 
de 18/7 februárjában megtörtént a feloszlási ünnepély. Ez utóbbit 
elősegítette az is, hogy a pénzügyminiszter ekkor rendeletben til
totta meg a német diákszokásra emlékeztető dolgokat. Ezt a tényt 
azért is említjük meg, hogy lássuk: a kormányzati tényezők io fog
lalkoztak a diákok egyleti életével.

A Magyar Társaság «és az.Általános Társaság 1879-ben olvadt 
össze Akadémiai Ifjúsági Körré. Ez a szervezet vállalta azután mind 
a régi — vállalható — ibur.soh-hagyományokat, mind a magyar ifjú
ság törekvéseit. Tagjai által éltek tovább a régi nóták, de tagjai 
igyekeztek a diákság irodalmi és egyéb művelődési igényeit kielé
gíteni. Mindehhez székházuk, abban könyvtáruk, szertáruk, étkező- 
helyiségük volt. Sőt, ezek fenntartásához az államtól rendszeres 
segélyt is kaptak. A továbbiakban a kör lett letéteményese mind
annak, amelyet ma „selmeci hagyományok” név al'att ismerünk. 
(Például a szakestélyek, az 1880-ban létrehozott „Steingrube nagy
község” cécói, a balek—firma kapcsolat stb.)
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Az Akadémiához kapcsolódó szervezetek között meg kell még em
lítenünk a körön belül, azzal együttműködő különböző vidéki körö
ket, amelyeknek gyökerei még szintén a burschensohaft idejéig 
nyúlnak vissza. Ilyenek voltak: a7 Alföld-tiszavidéki Kör, a Bánáti 
Társaság, a Dunáninneni Kör, a Dunántúli Kör, az Erdélyi Kör és 
a Szepesi Kör. (Ez utóbbi örökölte 1877-ben a burischenschaft fehér- 
zöld-fehér zászlaját, jegyző- és névkönyveit.) Tagjai az illető vidék
ről származó diákok voltak.

Az 1871-ben alakult Főiskolai Segélyező Egyesületnek (melynek 
elődje az ifjúsági körön belül működő „Akademischer Kranken- 
Unterschützuingsfond” volt) viszont minden hallgató tagja volt. Be
tegellátást, szegényebb sorsú hallgatók segélyezését intézte. Ebből 
„nőtt ki'v (országos összefogással) 1911-től a Mensa Akadémia Egye
sület. Naponta mintegy 100 fő számára adott — részben ingyen — 
ebédet, sőt a háború alatt már a vacsoraellátást is tervezték.

Az Akadémiai (Főiskolai) Atlétikai Klub 1860-tól kezdve e^őbb a 
Leányvárban, miajd a Zöldfa-vendéglőben, illetve az Óvárban ví
vást, gimnasztikát, továbbá korcsolyázást oktatott. A Főisko
lai Sportlövő Klub 1914-ben a sörétlövés gyakorlására jött lét
re, míg az 1908^ban alakult Főiskolai Zászlóalj a golyólövést, illet
ve a katonai feladatok megoldását gyakorolta. 1913-tól működött 
a főiskolán a Főiskolai Zene- és Énekkör. Az 1913-ban életre hívott 
Selmecbányái Széchenyi Szövetségnek mind főiskolai, mind városi 
tagjai lehettek. Irodalmi, társadalmi, közgazdasági és közművelő
dési kérdésekkel foglalkoztak.

Mindezekből láthatjuk, hogy a főiskolán a XX. század második 
évtizedében működő szervezetek — az Ifjúsági Kör elsőbbségének 
a megtartása mellett is — bizonyos fokig „elvilágiasodtak”. Az új 
klubok, körök is mutatták, hogy az egykori burschenschaftból kinö
vő ifjúsági egyesület már nem elégíti ki a hallgatókat. Érdeklődé
sük, szokásaik közeledtek az ország egyéb felsőoktatási intézmé
nyeinek hasonló helyzetű hallgatóihoz.

Térjünk azonban még vissza a XIX. század végének akadémia] 
életére.

A kiegyezés után mind ?.z erdészeknél, mind a bányászoknál ren
des, rendkívüli és vendéghallgatók tanultak. A rendesek valameny- 
nyi tantárgyat a megszabott rend szerint hallgattak, abból vizsgáz
tak. A rendkívüliek csak némely tárgyat hallgattak a tanulmányi 
rend szerint, míg a vendégek csak néhány tárgyat hallgattak -  az 
érdeklődési körnek — megfelelően. Tandíj ez utóbbiak számára 
sem volt, de vizsgadíjat kötelesek voltak fizetni.

Még a fizetendőknél maradva utalnunk kell rá, hogy 300—350 
Ft-ra becsülték azt az összeget az 1870-es évek körül, amelybőJ egy
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tanévet a hallgató ki tud hozni. Ebben az étkezési költségek (a 
Schacht és más kocsmák látogatása nélkül!), a tanszerek ára és a 
lakbér volt benne.

Ennek az összegnek a biztosításáról a szülő (gyám) aláírásával 
igazolt nyilatkozatot adott ki. Körülbelül ekkora összeget tettek ki 
a megpályázható ösztöndíjak is.

A tanév október elsejétől július végéig tartott. Tulajdonképpen 
ebbpn a „ritmusban” élte a város is az életét. Hiszen utalnunk kell 
újra arra, hogy a diákság jelenléte nem pusztán a tanszemélyzetre 
és a tanulókra, hanem az egész városra tartozott.

A diákok nyári szünideje alatt elcsendesedett a város. Csak ősz
szel, az új tanév kezdetén elevenedett meg újra minden. A szállás
adók szellőztettek, meszeltek, kályhákat tisztogattak. Várták a diá
kokat. De még jobban várták Selmec lányai, akik mindegyre a :pos- 
takocsiállomás, illetve a város forgalmas részeit lesték, hogy jön
nek-e már a diákok. És azok megjöttek. Kezdődött, folytatódott a 
tudás kútjára járás, az Alma Mater újabb és újabb diákhadat táp 
lált.

Hogy ezt a táplálékot ki milyen mértékben szívta magába és tar
totta meg, arról a professzorok félévente — de gyakran az órákon, 
gyakorlatokon is — próbáltak meggyőződni. A heti 24—28 előadási 
(délelőtti) és gyakorlati (főleg délutáni) órákon elsajátítottakal „je
les”, „jó”, „kielégítő”, „elégtelen” és „rossz” minősítéssel jellemez
ték. A szorgalmat pedig „igen szorgalmas”, „szorgalmas” és „nem 
szorgalmas” jeggyel látták el. Aki „rossz” előmenetelt, illetve „nem 
szorgalmas” jellemzést kapott, az utóvizsgát sem tehetett. Nem fel
tételezték ugyanis róla. hogy néhány hét (hónap) alatt behozhatja 
az elmaradást. Évet ismételt, sőt ismételt gyenge előmenetel esetén 
az Akadémiáról elbocsátották.

A iélévi vizsgákat sikeresen letévők abszolutóriumot (rendesek), 
tanbizonyítványt (rendkívüliek) vagy vizsgabizonyítványt (vendé
gek) kaptak. Egyetlen órát. sem lehetett igazolatlanul mulasztani, 
sőt a hallgatók a várost sem hagyhatták el előzetes engedély nél
kül. 1873-tól néhány évig kötelező tanrend nélküli, államvizsgákkal 
vagy szigorlatokkal egybekötött tanszabadságot engedélyeztek, de 
az nem váltotta be a reményeket. A hallgatók ugyanis nem tadtak 
élni a tanszabadság adta lehetőségekkel, hanem inkább az ifjúsági 
köri, illetve városi szórakozások felé fordultak. Így a továbbiakban 
az Akadémia vezetősége inkább a szigor, a leterhelés növelését szor
galmazta. Mi sem mutatja ezt jobban, mint az 1890-es év körül 
a heti 40—45 előadási és gyakorlati órák száma. Talán azt sem lesz 
érdektelen megjegyezni, hogy a vizsgakötelezettségek teljesítését is 
nagyon szigorúan vették. A hallgatók a névsor alapján megáliaoí-
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tott sorrendben, a tanárok által kijelölt napon voltak kötelesek 
megjelenni és vizsgát tenni.

Az erdészeti államvizsgák rendjét is újra szabályozták. Az 1873. 
évi rendelet szerint ugyanis kétlépcsőssé tették. Az Akadémia el
végzése után egy évvel lehetett az elsőt letenni, míg a másodfokú 
vagy erdőmérnöki államvizsgát ötévi szakmai gyakorlat után. Ezt 
később az 1879. évi erdőtörvény rendelkezéseinek megfelelő, egy
lépcsős rendszerré alakították vissza. A vizsgák helye, lebonyolitása 
pedig jórészt kívül esett az Akadémia körein, hiszen Budapesten, 
az illetékes szakminiszter áital kinevezett vizsgabiztosok előtt kerüli 
rá ser.

A főiskola 1904. évi megszervezésével továbbra is a fokozott kö
vetelmény, a szigorú tantervek szerinti oktatás és számonkérés volt. 
a jellemző — hiszen a főiskola a műszaki egyetemek rangjára akar-; 
emelkedni. A heti óraszám ugyan 35—40 órára csökkent, de például 
az erdőmémöki karon a 8 félév során 55 tantárgyat oktattak (A 
bányászoknál-kohászoknál jóval 60 felett.)

Már a főiskolás időszak nagy eseménye volt az Ifjúsági Kör új 
otthonának felavatása (1908), amelyet országos adakozásból, de íőieg 
a város segítségével rendeztek be. Ugyanennek az időszaknak 
volt eseménye az 1910. évi főiskolai sztrájk is. Az ifjúság ugyanis
— és ez országos jelenség volt — fokozatosan, de egyre élesebb 
megnyilatkozásokkal vett részt a politikai küzdelmekben. (Ennek 
korábbi példája volt az, amikor 1905-ben a darabont kormány főis
pániának selmeci beiktatását akadályozták meg. A következmény a 
főiskola ideiglenes bezárása lett.) Selmecen ugyanakkor a polgárok 
egyre nehezebben viselték el a kicsapongó, italozó, olykor nőket 
zaklató fiatalokat (mert az így viselkedők tűntek fel nekik). Ez el
len tiltakoztak. A diákság politikai küzdelmekbe való beavatkozása 
azonban mind 1905-ben, mind 1910-ben már karhatalmi eszkö/ök 
alkalmazását is maga után vonta. A jogosan—jogtalanul leadott 
figyelmeztető lövésekre, illetve két hallgató ideiglenes eltávolítására 
a hallgatók sztrájkkal válaszoltak. Időbe telt, amíg a kedélyek le
csillapodtak és folytatni lehetett az oktatást.

A politikai feszültségek mögött természetesen szociális, gazdasági 
feszültségek is lappangtak. Az ifjúság étkezési gondjainak enyhíté
sére országos adakozásból hozták létre a már említett menzaegyC' 
sületet, de az 1910-es években jellemző országos drágaság egyre ne
hezebbé tette a selmeci életet. A hallgatók egyre gyakrabban hivat
koztak rá, hogy a főiskolai leterheltség mellett külön munkát nem 
vállalhatnak, az otthoni segítség meg mind kevesebb dologra ele
gendő.

A várost is ostorozták, hiszen hiába vélekedtek annak polgárai
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úgy, hogy a sok gyomorbajos hallgató a mérhetetlen mennyiségben 
fogyasztott sörtől van, az egészségtelen ivóvíz, a rossz táplálkozás 
inkább a hallgatói véleményt támasztotta alá: „a kor már annyira 
túlhaladta Selmecbányát, hogy azt többé utolérnie lehetetlen, vagy 
legalábbis emberfeletti”. A dohos, világítatlan lakások, az alig meg
fizethető, de biztosan kifűthetetlen „kamarák” helyett szabályos di
ákszállót, olcsó és jó szálláslehetőségeket szerettek volna — akár 
másik városban is. Tehát el keli menni Selmecről? A főiskola v e 
zetősége és diáksága egyre inkább egyetértett a kérdésre adott vá
laszban: el. Ekkor jött a háború. A hallgatók és az oktatók a ha
záért harcoltak, haltak meg mintegy hetvenen — de életük egy 
darabja Selmecen maradt. Ebben a darabban vajon a „Zum golde- 
nen Grubenlioht” füstös-fényes estéi vagy a penészes, sötét diák- 
kamarák voltak az igazak? Minden bizonnyal mindkettőből az em
lékek, amelyek — köztudottan — megszépítenek.

VI. Érkezés Selmecbányára

1. Selmecre a hegyeken át

Selmecbányára a mai utas legtöbbször a Garam völgyéből jut el 
Bár az egykori akadémisták közül is bizonyára sokaftr érkeztek eb
ből az irányból, mi most inkább azért választjuk ezt az utat, 
mert gépkocsival nyugat és dél felől ez a leggyakrabban hasz
nált út.

Léváról (Levice) Bát (Bátovce) községnél.érjük el a Selmeci-érc- 
hegyscg déli kapuját. Bát község már 1320-ban szerepel oklevelek
ben, római katolikus temploma pedig 1070-ből való. Azóta termé
szetesen többször átépítették, most barokk stílusú. Ugyancsak ba
rokk kúria is található a községben. Bát környékén szőlőt is ter
mesztenek, több érdekes népi építmény kapcsolódik a szőlőtermesz
téshez.

Báttól a Szikenoe-patak (Sikenica) völgyében haladunk északra, 
és három különböző utat is választhatunk.

Az első lehetőség az, hogy megmaradunk a Szi'kence völgyében, 
ahol a következő település Bagonya (Bohunice). Ebben a faluban 
érdemes (legalább kívülről) megnézni a község egykori földesura, 
Nyáry Rudolf által 1816^bnn építtetett kastélyt. A patak völgyében 
folytatva utunkat kapaszkodunk fel a Selmeci-értíhegység hegyeire.
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Tehetünk azonban — második lehetőségként — Bagonyánál haha 
egy kitérőt, hogy Bakabányánál kezdjük az ismerkedést az egykor* 
alsó-magyarországi bányavárosokkal.

1. sz. ábra — Selmecbánya és környéke
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(DolnohodruSské jazero)
2. Rossgrundi-tó (Rozgrundské 

jazero, Stiavnické jazero)
3. Bélabányai-tó

1. Alsó-hodrusi-tó 7. Bakom i-tó IVindSachtské 
(Piargske) veiké jazero]

8. Szélaknai (W indschachti)-tó  
{Vindéachtské (Piargske) 
dőlné jazero ]

(Belianske jazero)
4. Halicsi-tó (Haléianske jazero)
5. Tópataki (Kolpachi)-tavak  

(Kolpasské jazera , Studenské 
jazera)

6. K iinger-tó (Kiingerské jazero)

9. Evicska (K is-szélaknai)-tó  
(Eviökino jazero)

10. R ichnyavai (Reichaui)-tavak  
(Richnavské jazera)

11. Bacsófalvi-tó
(Poőúvalské jazero)

Bakabánya (Pukanz; Pukanec) a hét alsó-magyarországi bánya
város egyik legrégebbi tagja. „Villa Baka” néven ugyanis már az 
1075-ben kelt garamszentbenedeki alapítólevélben is szerepel. A bá
nyaszabadalmat Károly Róberttól kapta, de a további századok nem 
a zavartalan bányászkodással teltek, hanem a meg-megújuló török 
támadásokkal. Bakabányát ugyanis, ellentétben például Selmecbá
nyával, a törökök többször elfoglalták, feldúlták és lerombolták. Ez 
a város délről (a megerősített városfal ellenére is) teljesen védtelen 
volt, így a Szikence völgyében előretörő hadak szabad prédája lett. 
Azután pedig hiába szűnt meg a török fenyegetés, a XIX. század
ra a város elveszítette jelentőségét, mert bányái kimerültek.

A város nevezetességei között tartjuk számon a mintegy 500 m- 
es városfalat, a régi polgár- és bányászházákat. A gótikus Szent 
Miklós-templom (amely feltehetően a XIV. századból származik) 
pedig Bakabánya legfőbb látnivalója. Oltárát lőcsei mesterek készí
tették, tornyát viszont csak 1864-ben emelték.

Bakabányáról nem kell visszatérnünk Bagonyára, hanem észak
kelet felé folytatva utunkat Kőpatak (Kamenica) alatt érjük el a 
Szikence völgyét követő országutat. Balról elhagyjuk a Kőpataki 
tavat (Stamposské jazero), majd újabb kilométerek megtétele után 
balról a Richnyavai (ReichauiJ-tavakat (Richnavské jazera) pillant
juk meg. Közvetlenül ezen tavak után kelünk át a Garam és Ipoly 
vízválasztóján, jobbról pedig a Bacsófalváról vezető út torkollik ide.

Harmadik lehetőségként ugyanis Bacsófalván keresztül is meg
közelíthetjük Selmecet. Ebben az esetben Bát után néhány kilomé
terrel jobbra térünk. Áthaladunk Almás (Jablo^ovce) és Bagyan 
(Bad’an) községeken. Almáson két templom érdemel figyelmet. Az 
evangélikus 1459-ben, gótikus stílusban épült, amelyet azóta több
ször átalakítottak. A másik klasszicista stílusú, 1794-ből való. Ba
gyan evangélikus templomát pedig a XVIII. században emelték.

B acsóía lva  (Pocúvadlo) község különösebb látnivalót nem kínál 
(bár a település közelében két vármaradvány is látható, a temploma 
pedig 1801-ben épült), sokkal inkább érdekes a Bacsófalvi-tó (Pocú-
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valské jazero). Ezt a tavat MIKOVINY SÁMUEL tervei alapján 
építették, és 1768-ban készült el. A tó fontos szerepet töltött be a 
Selmec körüli, bányászatot szolgáló vízrendszerben. Mára fürdő- és 
kirándulóhellyé vált. A tóval szemben, az út jobb oldalán egy ter
metes tölgy mellett indul a jelzett turistaút a Szitnyára (1009 m). 
Aki nem vállalkozik a nevezetes kilátóhelyre való felkapaszkodásra 
(ahová egyébként Selmec felől, máshonnan is el lehet jutni), de leg
alább a Selmeci-érchegységtől délre fekvő vidék panorámájában 
szeretne gyönyörködni, annak a Holikra (754 m) vezető sétát ajánl
juk. Az országúitól jobbra, visszafelé, déli irányba kell indulni, hogy 
a Uolikon lévő védett területet elérjük. Ez a gyep olyan szárazság
tűrő és melegkedvelő (xerotherm) növények élőhelye, amelyek a 
Nagyalföldön és a Magyar-Középhegységben gyakoriak, itt viszont 
rendkívül ritkák.

A tótól folytatva utunkat a Keresztút-, Krizsna- (Krizna) hágón 
átkelve Selmec közvetlen közelébe érkezünk. A tavak, az aknák 
jelzik, hogy ez már kimondottan bányavidék. Az úttól balra (amely
be már a Bakabánya felől jövő út is befut) a Szélaknai-tavat 
[Vindsachtské (Piargské) dőlné jazero] és a Bakomi-tavat [Vind- 
áachtské (Piargské) veiké jazero] látjuk. Jobbra az Evicska(Kis- 
Sze;laknai)-tó .(Evickino jazero) víztükre csillan meg. Így érünk 
Széláknára (Piargba).

Szélakna vagy Hegybánya (Windschacht, Piarg; Stiavnické B^ne) 
az érchegység legfontosabb bányásztelepülése volt. Több bányavál
lalat, majd a századfordulótól drótkötélgyár képviselte az ipart a 
községben. Nevezetes épületei, a templom a kolostorral és a zárda 
(Tirts-ház) az út jobb oldalán állnak. A barokk templom 1754-ből 
való, orgonája barokk-rokokó stílusú. Az út másik oldalára is érde
mes figyelni, ahol előbb egy nagyméretű, védett szelídgesztenyét 
látunk, majd a település temetőjét. A temető sarkában, hársfák alatt 
48-as honvédobeliszk áll. Emlékeztet Görgey 1849. január 19-én és 
21-én Szélaknán vívott csatáira. A település több épülete őrzi az 
egykori bányahivatalok hangulatát, emellett Szélaknán a századfor
dulón kincstári erdőgondnoki hivatal is volt. Szélaknán születőit 
•TÁVORKA SÁNDOR (1883—1961) botanikus, a magyar botanika 
egyik legjelentősebb képviselője.

Ahogyan ritkulnak a település házai, feltűnnek az út mentén álló 
diófák, amelyeket még dr. TÓTH IMRE, a századforduló Selmecé- 
nek nevezetes orvosa, egészségügyi felügyelője, ösztönzésére ültet
tek. Ezeket a fákat megtaláljuk a városból kivezető más utak men
tén, illetve magában Selmecbánya városában is.

A városba napjainkban már két út is bevezet. Az egyik, az új, 
a Szentháromság-hegyet megkerülve, alulról jut be a városba A
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másik, l\ régi út pedig (amelyet ezúttal ajánlunk követni) az egykori 
András-akna mellett vezet el. Az út jobb oldalán, az akna környé
kén szabadtéri bányászati múzeumot rendeztek be (Banské Muzeum 
v Prirode). A múzeumnak csak az első szakasza készült még el, 
amely külszíni és föld alatti kiállításokból áll. A bányászati múze
um közelében található a fehér, négyszögletes Puskaporostorony, 
ahol egykor a bányák robbanóanyagát tartották. Ez az úttól jobbra 
esik, balra egy, szintén fehér körbástyát látunk a hegyoldalban.

A bányászati múzeum után következő kanyarban már feltűnik 
Selmec jelképe, a Leányvár. Az utas, aki Selmecbányára igyekszik, 
önkéntelenül is ezt, a város jelképét keresi. Gondoljunk az egykori 
balekra, aki szülei, ismerősei révén hallott az Üjvárról és most szo
rongva várta, hogy végre meglássa a várost jelentő várat! Mennyi 
reménnyel és elszántsággal mehetett az Akadémia városába, hogy 
azután az ott töltött évek alatt kiismerje magát Selmec zegzugos 
utcáiban, meredek hegyoldalain! A Leányvárra azonban mindig 
úgy tekintett, mint az első selmeci találkozására. Évek múltán oz 
került a valétaívekre. -tablókra és nótáskönyvekre. A Leányvár 
képe kísérte el az ország távoli vidékén lévő szolgálati helyére is, 
hogy azután ő is megmutassa gyermekeinek a Selmecet jelentő épü
letet. Most, Hegybánya felől, a városhoz közeledve, mi is ezt a régi 
képet ismerjük fel a Leányvárban.

Tekintsünk azonban jobbra, közvetlenül az út mellett álló épü- 
letre is! Ott áll a fák között az egykori Zöldfa vendéglő. Ez a ma 
lakóháznak használt épület a selmeci polgárok vasárnapi találkozó- 
helye volt, de az Akadémiához is kapcsolódott. Az akadémiai (főis
kolai) tornaegylet ugyanis itt tartotta foglalkozásait. A négy „É”-l 
(„erő, erély, egészség, egyetértés5’) valló fiatalok egykori épülete 
után hamarosan megérkezünk a város bejáratához, a Hegybányai- 
(Szélaknai-, Piargi-) kapuhoz.

Selmecbánya központját egykor három kapun keresztül lehetett 
megközelíteni: a Hegybányai-kapun át, délkeletről a Szentantali- 
kapun át, északnyugatról pedig a Bélabányain keresztül. A kapuk 
természetesen a városfalakhoz kapcsolódtak, amelyek ma nagyjából 
kijelölik a város belső, védett részének a határát.

2. Vonattal Selmecre

A Pest—Losonc—Ruttka-vasútvonal Garamberzencénél (Hronská 
Breznica) 23 km-re közelítette meg Selmecet. A vasútállomás az in
ban nem Garamberzenoén, hanem a Bars megyében fekvő Felsőbe
senyő (Hronská Dúbrava) határában volt (ma a vasútállomás neve 
is ez), mert a Garam jobb partján állt.

37



Garamberzencéről Selmecbányára az 1870-es évek elején építet
tek ki egy keskenyvágányú szárnyvonalat. A tervek elkészítésé
ben, sőt a kivitelezés elkezdésében (nyomkitűzés stb.) jelentős sze
repet játszott BALÁS ÁRPÁD bányakerületi mérnök. Ma már nor- 
málnyomtávú vasút vezet Garamberzencéről (Felsőbesenyőről) Sel
mecbányára, de az egykori keskenyvágányú vasút nyomai is lát
hatók.

Mindjárt, ahogy kiszállunk a vonatból, az állomás melleit egy 
gyaloghíd vezet át a Garamon. A híd vasszerkezetei részben, a já
rófelület meg teljes egészében az egykori kisvasútból (talpfáiból) 
készült. A Garam bal partján fekvő Garamberzence mellett ma 
autópálya dübörög el. Maga a falu különösebb látnivalót nem is 
tartogat számunkra. (Bár a háziszárnyasok génkészletéért aggódó v i
lágunkban jó látni a faluban lépten-nyomon elénk bukkanó fogoly
színű kakasokat, gerleszínű tyúkokat.) Sétáljunk azonban le a falu 
végéig, oda, ahol a Kecskés-patak (Stary potok) a Garamba ömlik! 
(Ez a pont egyébként a selmeci vonatból is látható.) Itt állt az egy
kori Szuchy-féle kocsma.

Amíg nem építették ki a vonatot Selmecig, addig itt várták a 
jövendő balekokat. Itt kezdődött az akadémiai diákélet, a balek— 
firma kapcsolat. Kellő számú diák összeverődése után innen indult 
fogatokkal a vidám társaság Selmecre. Amikor a vasút elkészült, 
ez a fogadás átkerült a selmeci vasútállomásra. Kísérjük most el 
a balekokat a berzencei állomástól Selmecig!

Az „Ancsa”-vonat tehát legelőször átkel a Garamon, majd a 
Kecskés-patak völgyében kapaszkodik Selmecbánya irányába. Ezt a 
kapaszkodást szó szerint kell értenünk, mert a Garam parijától 
csaknem 200 méterrel magasabban fekszik például Bélabánya Ez 
a kapaszkodás alkalmat adott arra is, hogy amikor'1905 decembe
rében a darabont főispánt Selmecen be akarták iktatni, a diákság 
a legerősebb emelkedőn faggyúval kente be a sínt. A küldöttség 
csak a katonák homoklapátolása után, jelentős késéssel tudta útját 
folytatni.

A vonat egyébként Kecskés (Kozelnik) falun és — elhagyva Zó
lyom vármegyét — Bélabányán keresztül jut Selmec közelébe. Meg
jegyzendő azonban, hogy ezekből a településekből a vasúton utazó 
balek akkor se sokat látott, ma is a megállóhelyek távol esnek az 
említett településektől. Balról a Halicsi-tó, jobbról pedig a Kálvá- 
ria-hegy viszont ma is látható. Ugyanígy Kisiblye is a tópataki 
(Bánsky Studenec) megállóból. Majd az egykori balek ismét látta 
a Kálváriát és a Selmecbányát környező hegyeket, a Sobót, a Pa
radicsom-hegyet, a Tanádot és természetesen az áhított várost, Sel
mecbányát. Balról pedig egészen ellátott Szentantalig, sőt a Szitnya
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ormára is vethetett egy pillantást. A Ribniki-tó, a kohó- és zúzó- 
müvek között megérkező vonatot pedig már a firmák vidám társa
sága várta.

A mai utasnak nemcsak a firmák üdvözlését kell nélkülöznie, 
hanem a város és környékének látványosságaitól is megfosztja egy 
alagút. Mielőtt azonban a tópataki megálló után a vonat az alagútba 
érne, érdemes lepillantani a jobb oldalt elterülő völgybe. Ott mjg 
látszanak az egykori keskenyvágányú vasút nyomai, felépítményé
nek tört darabjai. Azok, amelyeken talán egyszer a balekok is ide
érkeztek, hogy azután firmaként vigye el őket a vonat Selmecbá
nyáról valami távoli erdőgondnokságba napibéres gyakornoknak.

VII. Városi séták

1. A (1) Kálvária

Bármely irányból is érkezzünk Selmecbányára, a Kálvária-hegy ki
emelkedő tömbje rögtön szemünkbe tűnik. Mivel innen nagyszerű 
kilátás nyílik, a környező hegykoszorú és a város településszerkezet? 
jól tanulmányozható, ezért itt kezdjük a várossal való ismerkedé
sünket.

A széles kőrútról letérve, a Kálvária úton bal oldalon az egykori 
Geramb-féle házat, a későbbi bányakórház épületét láthatjuk. Bolt
íves kerítésének maradványait elhagyva az erdészet épülete követ
kezik. Ennek helyén állt az egykorvolt erdőgondnokság épülete. 
Utunk végén ott vagyunk a Kálvária-hegy, a Scharffenberg (727 
előtt (2. sz. ábra).

Tipikus vulkanikus, kúp alakú hegy, bár évszázadokig tartotta 
magát az az elképzelés, hogy a hegy belül színarany. Más feltétele
zések szerint a selmeciek egykoron a hegyen rakott tűz mellett ün
nepelték a tavaszi napéjegyenlőséget.

Hogy a hegyről a város jól belátható, azt 1849-ben a cári hadse
reg is kihasználta; ágyúit innen irányította a városra, de a város 
polgármesterének sikerült ezt a veszélyt elhárítania. A hegy azon
ban nem elsősorban ezekre, hanem 1751 óta Jézus szenvedéseire 
emlékezteti a selmecieket.

Tudjuk, hogy Európa-szerte a kálváriákat a keresztes háborúk 
időszakának sikertelen lezárását követően kezdték építeni. Azért, 
hogy a Szentföld elvesztése után is legyen a keresztényeknek lehe
tőségük Krisztus szenvedésének útját mintegy végigjárni.
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2. sz. ábra

Selmecen a jezsuiták vei ették fel a kálvária gondolatát. Berger 
páter szemelte ki erre a célra a Scharffenberget. Igen ám, de a hegy 
az evangélikus Fritz családé volt! Fritz Lipót András azonban ami
kor meghallotta a magasztos célt, ingyen adta át a hegyet, ahol 
1744-ben kezdődtek meg a munkálatok. 1751 szeptemberében ké
szült el, azóta csaknem háborítatlanul Közép-Európa legszebb tér
hatású kálváriája.

Ha ma elindulunk a hársfákkal szegélyezett úton, egy kicsit más 
kép fogad, m int a század elején. A három előkészítő kápolna (I. Jé
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zus elhagyja a szülői házat; II. a világ minden kincsét; III.
apostolait) ugyanis eredetileg szintén az út két oldalán állt, csak 

az újabb időkben kerültek át a jobb oldalra. A hársak (és a szá
zadfordulón ültetett, máshol már említett diófák) az út szagélye- 
zésén kívül az egyes stációk megjelenítésében is fontos szerepet 
kaptak. Abból faragták ugyanis a szobrokat. Az épületek késői ba
rokk, úri. Mária Terézia-stílusban készültek, míg a faragványok, 
belső berendezések már a rokokó stílusjegyeit is magukon viselik. 
Felhívjuk még a figyelmet arra, hogy az egyes stációk feliratai Sel
mec mindhárom használatos nyelvén olvashatók. (A templomok és 
az egyes kápolnák berendezései esetenként hiányosak, de mi a tel
jes képet igyekezzük adni.)

Az előkészítő -kápolnák után jutunk az
A) Alsó templomhoz. Nevezték ezt tót templomnak is, mert búcsú 

alkalmával a három templomban három nyelven miséztek: a kö
zépsőben magyarul, a felsőben pedig németül. A templom kör alap
rajzú, mellette két torony áll, amelyek viszont négyzetesek. A tor
nyokban kápolnák, míg a templom és a torony között egyik oldalon 
a sekrestye, másik oldalon pedig remetelakás található.

A templom mögött

B) Jézus a kereszten.

C) A középső templom és a szent lépcső a hegynek mintegy alsó 
egyharmadát jelöli ki. A kettős tölgyfalépcső hű másolata a római 
Scala-Sanctának, ahol a hívek térdre ereszkedve haladnak. A temp
lomhoz külső lépcső vezet. Az épület kör alakú kupolája tetején 
egykor kőből készült lámpás volt.

D) Az Ecce homo-kápolna emeletes, közvetlenül a hegy csúcsán 
kialakított fennsíkhoz kapcsolódik.

E) A felső templom két négyzet alaprajzú tornya döntően hatá
rozza meg a Kálvária-hegy. sőt az egész város arculatát. A tor
nyokban ún. ablakos harangok vannak. A templomban a nemes 
érceket tartalmazó kövekből összeállított oltárra hívjuk fel a figyel
met. A templom mögött található a

F) Szent Sír-kápolna. Berendezése egyszerű, Jézus sírjának köz
vetlen ábrázolására szolgál. Itt, a hegy várossal ellentétes oldalán 
igazi elmélyült imára adott alkalmat minden hívőnek.

A negyre való feljutást az alsó templomtól a bal oldali szerpen
tinen kell kezdeni. Jézus hét fájdalmát a következő kápolnák jel
zik: i. Jézus vérrel verejtékezik, 2. Júdás elárulja, 3. Kajafás el
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ítéli, 4. Heródes kicsüfolja, 5. Pilátus megostoroztatja, 6. Jézus ke
resztjét viszi, 7. Felszegezik a keresztre.

Láthatjuk, hogy nem a klasszikus 12 stáció, hanem Jézus szen
vedésének rövid összefoglalása. A (lefelé menetben) velük szemben 
clhelyezkedő hét kápolna viszont M ária szenvedéseit foglalja Össze. 
Tehát, itt az alkotók Jézus szenvedésével mintegy egyenrangúvá 
teszik Máriáét. Ennek a m érhetetlen tiszteletnek az lehet a magya
rázata., hogy Selmec — akárcsak Magyarország — M áriát patróná- 
jának vallotta.

Szűz M ária hét fájdalma a következő sorrendben került bem uta
tásra: a) Jézus körülm etéltetése, b) Futásuk Egyiptomba, c) Jézus 
elm aradása a templomban, d) Találkozása anyjával a keresztfán, 
e) A kereszten, f) Jézus holtan anyja ölében, g) Sírba tétele.

A kápolnákon családi címerek láthatók. Elképzelhető ugyanis, 
hogy a jezsuiták m indent megmozgattak egy ekkora építkezés pénz
ügyi fedezetének biztosítására. Az adakozók jelképe beépült a mű
be, szellemük ott leng a K álvária-hegy körül. A Kálvária révén 
Selmec búcsú járóhellyé fejlődött. (A hegy lábánál gyógyhatású ku
ta t is felfedeztek.) De így lett a Kálvária-hegy a selmeci diákok
nak is kedves, csöndes, méhzümmögésű tanulóhellyé, ahol a nyári 
vizsgaidőszakban különösen sokan megfordultak. A hegy déli és 
északi oldalának tágas mezői („Weite Au”) ma is kellemes sétálási,

3. sz. ábra — Kilátás a Kálváriáról

12

rn-
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1. K is-Szitnya (Maié Siíno, 
Sitience) — 776 m

2. Szitnya (Sitno) — 1009 m
3. Petrov  — 948 m
4. K eresztu t (Krizsna) — 697 m
5. Pinkov (Pinkou) — 730 m
6. Tanád — 938 m
7. Kam en (Nad Kamen) —

910 m
8. Paradicsom-hegy (Paradeis- 

berg, Paradais) — 939 m
9. Sobó (Sobou, Sobov) — 888 m

10. Kaltenberg (Studeny vrch) —
876 m

11. Breitenberg (Siroky vrch) — 
777 m

12. K álvária-hegy  — 726 m
13. H ybalka
14. Ö(városi)-hegy 

(Glanzenberg) — 795 m
15. Khüsberg
16. Felső-Róna (Rovna) — 793 m
17. Galgenberg  — 646 m
18. Szenthárom ság-hegy (Dreifal- 

tigkeitsberg, Svjáto trojicny  
vrch) — 750 m

19. Józsadomb (Schindelberg)
20. Töröksánc (Katzenhügel)

nézelődési lehetőséget kínálnak. Közben igazat adhatunk Bfrgcr 
páternek: jó szeme volt, a város környékének legszebb pontján va
lósította meg elképzelését.

Tekintsünk szét a felső templom előtti mellvéd mögül! A fenséges 
panoráma lenyűgözi a látogatót. Selmecbánya összes bájával feltá
rul előttünk. A hátteret a Selmeci-érchegység tagjainak impozáns 
vonulata alkotja. Balról jobbra (délről északra) haladva a S?itnya 
tömege (Kis-Szitnya, Szitnya, Petrov, Keresztút, Pinkov), majd a 
Tanád—Kamen—Paradicsom-hegy magasodik előttünk. Jobbról a 
Sobó—Kaltenberg—Breitenberg-csoport zárja le a képet. A Tanád— 
Kamen—Paradicsom-hegy 900 méter fölötti vonulata előtt patkó 
alakot képeznek a kisebb hegyek. A patkó jobb oldali szárának első 
tagja maga a Kálvária-hegy, mely előtt a Hybalka, s fölötte az 
Ö(városi-)hegy látható. A Hybalka oldalán, a botanikus kert fái kö
zött felfedezhetjük az akadémiai épületeket, s a patkó öblében, a 
Khüsberg előtt az Óvárat.

A patkó másik szárát követve a Felső-Róna és a Szentháromság
hegy tűnik szemünkbe. Előttük a Galgenbergen fehérük az Ojvár. 
A patkó nyílását két kisebb hegy, a Józsadomb, amelyen a híradás- 
technikai torony áll, és a Töröksánc zárja le. Most láthatjuk csak 
igazán, milyen nagyszerű helyre építették a várost! A patkó alakú 
hegykoszorú és mögötte a Tanád—Kamen—Paradicsom-hegy vonu
lata védelmet biztosít az időjárási szélsőségek, de a betolakodók 
ellen is. A patkó tengelyét képező fővölgyben alakult ki a város 
főutcája, amelyet alul a Szentantaii-kapu védett. Déli irányban a 
Felső-Róna és a Szentháromság-hegy közötti völgyön, a Hegybányai 
úton hagyható el a város, kapuja ma is látható. Északi irányban a 
Hybalka és a Kálvária-hegy közötti Bélabányai út vezet ki a város
ból, amelynek kapuja már nincs meg. A patkó tengelyében, a fő
völgyön ereszkedik alá a Paradicscm-hegy oldaléban fakadó Sel-
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mec-patak is. A régi német lakosok „dér elende Bach”-nak (nyo
morult pataknak) hívták, mert a városnak sok bajt okozott. Ma a 
település felső végén föld alatti csatornába terelik, s az alsó részen 
megduzzadva bukik elő.

Az erősen tagolt terület, a jelentős szintkülönbségek (mintegy 250 
m) megmagyarázzák a város településszerkezetét, a girbe-gurba ut
cákat, a kiemelkedő és eltűnő ház tömegeket. Ereszkedjünk alá, 
kezdjük meg a városi sétánkat! (Lásd térképmelléklet!)

2. A vasútállomástól a városközpontig

A belvárossal való ismerkedésünket célszerűen a vasútállomásnál 
kezdjük. Az 1940-es évek végén épült. A Viharos- (Veternik-) dűlőben 
lévő állomásból kilépve ipari táj tűnik elénk. Így volt ez a század- 
fordulón is. Sőt akkor iparvasút és drótkötélpálya is működött az 
állomás környékén. Most a város felé indulva balról a Ferenc-akna 
épületei, illetve az egykori zúzóműre emlékeztető berendezések 
láthatók.

A tulajdonképpeni városba az Alsó- vagy Szentantali-kapunál ér
kezünk be. Itt találjuk az (2) Árpád-házi (Türingiai) Szent Erzsébet- 
kápolnát. A kápolna eredete a XVI. századig nyúlik vissza, amikor 
itt, a város falain kívül ispotály volt, amihez kápolna is tartozott. 
Később, 1574-ben ezen a helyen építették fel a város legnagyobb 
kapuját, a Szentantali-kaput. Miután a kapu szükségtelenné vált és 
akadályozta a forgalmat, azt 1889-ben lebontották. Csak a hozzá 
kapcsolódó kápolna maradt meg, amelyet 1894—95-ben felújítottak. 
FODOR LÁSZLÓ akadémiai tanár tervei alapján újult meg a késő 
gótikus oltár is. A kápolna hangulata itt, Selmecbányán is felidézi 
a szegények és elesettek védelmezőjének, Árpád-házi Szent Erzsé
betnek az alakját.

Folytatva utunkat az Alsó vagy Erzsébet utcán, balról a legna
gyobb épület a (3) Dohánygyár. Itt volt egykor az alsó major, amely 
a híres ringbürger család, a Rubigallok birtokát képezte. A török 
korban az alsó majort megerősítették, fallal vették körül és bástyá
kat építettek, de a család csillagának hanyatlásával a birtok a város 
tulajdonába ment át. A török veszély elmúltával pedig nem volt 
többé szükség a falakra, bástyákra, úgyhogy gabonapiac lett. A 
múlt század hetvenes éveiben — a város elöljáróságának sürgetésére
— a téren állami dohánygyárat építettek. Elsősorban a női munka
erő foglalkoztatására gondoltak, de tudjuk, hogy a bányászat ha
nyatlásával egyre nehezebb volt általában is munkát találni. (A szá
zadfordulón a városban cipő- és textilgyár is létesült.)
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Tovább haladva az Alsó utcán a jobb oldalon látjuk a (4) volt 
cipőgyár épületét (még korábban sóház), balról pedig az oszlopos 
verandájú házban a (5) pénzügyőrség tanyázott. A cipőgyár fölötti, 
jobb oldali részen ma modern épület van, de itt, az egykori felső 
majorban állt a város egyik legnevezetesebb épülete, a (6) Vigadó. 
A valamikori sörházból kialakított Vigadó volt a „nedves esték” 
színhelye, de még inkább a valétabálokról vált nevezetessé. Valétá- 
lás alkalmával ugyanis a menet — Balogh Laci zenekarával az élen
— az Akadémia épületeitől a Vigadóig haladt. Itt koccintottak utol
jára a búcsúzó firmák a balekokkal, itt került sor a valétabálra. S 
itt énekelték: „Faképnél hagytuk Wintrit és faképnél a lányt.. .  / 
Így éltünk Selmecbányán öt-hat évig — puffra, /  Adtak cipót, ka
bátot s szerelmet »auf«-ra. / Szép idő volt . . („Wintri”, Winterstein 
Bernát volt évtizedekig a Vigadó bérlője.)

A Vigadó a gyászszakestélyeknek is helyszíne volt. Legvégül pedig 
a viszontlátásoké. Amikor ugyanis az egykori firmákat meglett er
dészekként (bányászokként és kohászokként) Selmecre hívta az Al
ma Mater vagy az egyesület, a régi cimborák újra a Vigadóban 
koccintottak. Például 1892-ben az erdészeti palota felavatásakor, 
vagy 1900-ban az OEE selmeci közgyűlése alkalmával.

Nekünk a Vigadónak már csak az emléke maradt, útszélesítés 
miatt ugyanis lebontották. Felsétálhatunk azonban az egykori Viga
dó mögött lévő (7) Fizély-kertbe, ahol ma — a régi kádfürdő helyén
— uszoda van.

Visszatérve az Erzsébet utcára, balról a (8) Pacher-táró sarok- 
erkélyes épületét látjuk, amely a XVI—XVIII. században épült. 
Megfigyelhető, hogy az út azóta jelentősen feltöltődött, hiszen a 
földszinti ablakai szinte az út alá kerültek.

Az épület melletti parkban (Erzsébet tér) egykor zászlót tartó 
honvédszobor állt. A tér ma szintén katonai emlékműnek ad helyet. 
Számunkra azonban érdekesebb a tér felső sarkán lévő (9) Glanzen- 
berg-tárna bejárata. Ez is mélyen az út színe alatt található, a be
járat előtt kereszttel. Az egész felidézi a bányászok munkába indu
lásának, föld alá szállásának a szorongását, pedig a tárna a selmeci 
hegyek csillogó kincséről kapta a „Glanzenberg” nevet. A bányász
hallgatók hagyományos bányajárása alkalmával itt énekelték el a 
„Tisztelet a bányász szaknak” („Dér Bergmannsstand sei hoch ge- 
ehret”) kezdetű nótát, és indultak a föld alá.

Az út jobb oldalán, a (10) Velics-féle ház mellett lakott a géptan 
tanára, HERMANN MIKSA. A bal oldalon lévő (11) Baumerth-ház- 
ban pedig SZENTISVÁNYI GYULA lakott, aki a bányaméréstant 
tanította. Az itt nyíló lépcsős közön az (12) Ocsovszky-házhoz lehet 
felmenni, amely egy ideig a jogi tanszék vezetőjének, BARTHA
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BÉLÁnak volt az otthona. Folytatva utunkat az Alsó utcán, ha
marosan elérjük (balról) a város évszázadokig legnagyobbnak szá
mító épületét, a (13) K am arah áza t. Az 1550 táján készült épületek 
több építészeti stílus nyomait is magukon viselik. A régi városfalra 
reneszánsz bástya utal, amelyeket az újjáalakított házba is bele
foglaltak. (A város belső kapuja a Kamaraház helyén volt.) Mai 
alakját az 1679. évi romlás után nyerte, és kaptak helyet benne a 
bányaigazgatóság hivatalai, továbbá a bányatárspénztár, a bányá
szati szertár, az előadótermek és a bányaigazgató lakása: Ugyancsak 
itt rendezték be az ásványárudát is, ahol a selmeci hegyek kincseit 
lehetett megvásárolni. A nagyteremben egykor az összes volt ka
maragróf arcképét állították ki.

A Kamaraház feliratai a Kamaraház neves vendégeire utalnak, 
illetve a jezsuitákra. Belül, az épület egyik folyosóján látható az 
egykori jezsuita kápolnába vezető reneszánsz főbejárat. Az udvari 
rész reneszánsz loggiája alatt elhelyezett mészkőlapon a Selmecbá
nyái délkört tüntették fel. (Ma az épületet a bányamúzeum igazga
tósága kezeli.)

A Kamaraházzal szemközt áll a (14) h ajdan i p ia r is ta  ren dh áz  
épülete. A barokk stílusú házban a jezsuiták az iskolát 1649-ben 
alapították, a rend feloszlatása után pedig a piaristák vették át. Az 
épület utcai homlokzatán freskó és napóra látható. A házból fedett 
folyosó vezet át a plébániatemplomba.

A (15) N a g yb o ld o g a sszo n y-(p léb á n ia -)tem p lo m  román alapokra 
épült háromhajós bazilika. Nevezték német templomnak is, mert va
lamikor németül prédikáltak benne. Egykor a dominikánusok Szent 
Mihály-temploma volt, amelyet — a mellette lévő ispotállyal együtt
— IV. László adományozott nekik. Jelenlegi klasszicista külsejét a 
J. S. THALHER építész által vezetett XVIII. századi átépítés során 
nyerte. Belső berendezése barokk, jórészt 1806-ból való. A Szűz 
Mária mennybemenetelét ábrázoló oltárkép bécsi művész alkotása, 
míg a szószék és a keresztelőmedence a XVIII. századból való. Fel
hívjuk a figyelmet a jobb oldali hajóban lévő, a város és Magyar- 
ország Nagyasszonyát koronával ábrázoló szoborra. A templom to
ronyórája 1841-ből való.

A Kamaraházból, illetve a piaristák rendházától felfelé kezdődik 
az Arany utca. Itt voltak egykor az aranyművesek boltjai, sőt egy
kor a pénzverde is. A Kamaraház után ugyanis a (16) F lem m ing - 
ház  következik, ahol 1598-tól másfél éven át verték a „körmöd 
aranyakat”. A pénzverdét ugyan nem sikerült a városban megtar
tani, de Selmec gazdagsága még évszázadokig ragyogott az Arany 
utcában.

Az utca jobb oldalán, a Kamaraházzal szemben a te ra sz  kezdő
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dik. Selmecbánya specialitása, a város korzója. Végig üzletházak 
szegélyezik az utat, amelyek egykor árkádosak voltak. Mai külsejü
ket az árkádok lebontása, átépítése során, 1868 után kapták.

Hány és hány diák fordult meg nap mint nap a teraszon! A korzó 
vonzotta a város diákjait, de természetesen leányait is. A burschok 
egyébként a korzón való megjelenésre, az öltözködésre nem sokat 
adtak. Mégis a foltos grubenhez, waldenhez fehér kesztyűt húztak, 
mert az úriember kesztyűben járt. Még egyszer megismételjük azon
ban, hogy az eleganciára nagyon nem ügyeltek, mert azt tartották, 
hogy minek öltözködjenek, amikor az egész város őértük csinosítja 
magát. A terasz színes kavalkádjában azután sokszor ott lüktethe 
tett bennük a következő néhány sor: „Kalaplevéve tisztel / A sok 
bárgyú filiszter /  Tudós képet vágok / Csalom a világot”.

Ma a terasz még vasárnap délutánonként is meglehetősen kihalt, 
csak iskolaidőben, az ebéd, a buszindulás körül élénkül meg egy 
kicsit. Mi azért vessünk egy pillantást a terasz elején a (17) Heim- 
házra. A szép, loggiás épület tulajdonosa egykor borpincéjéről és 
konyhájáról volt nevezetes.

A terasz közepe táján áll az emléktáblával megjelölt (18) Prí- 
vitzky-ház. Ebben az épületben lakott és tanított MIKOVINY SÁ
MUEL. Az 1735-ben alapított selmeci bányatisztképző iskola első 
tanáraként a matematikai tudományokat (matematikát, geometriát, 
mechanikát, bányagépészetet, -építészetet, bánya- és földmérést 
stb.) oktatta. Ugyanakkor a főbányagrófság tervezési és építési 
munkálatait is irányította.

Az út bal oldalán a Flemming-ház után az (19) Alsó Gyógyszertár 
(felette volt az evangélikus esperesi hivatal és lakás), majd pedig 
onnan a negyedik épület, a (20) Krecsmáry-ház következik. Tulaj
donképpen ezt tekinthetjük az Akadémia legelső épületének, mert 
N. J. JACQUIN 1764. szeptember 1-jén ebben az épületben kezdte 
meg vegytani és ásványtani előadásait. A házat a kincstár JA
CQUIN részére bérelte, az emeleti részeket lakás, a földszintet, pedig 
laboratóriumok és tantermek számára.

A Krecsmáry-házat a (21) Wankovits-féle, Az Arany Naphoz cím
zett üzlet követi, majd kijutunk az egykori Kossuth Lajos térre. A 
Wankovits-ház mögé kerülve azonban érdemes az Arany utcával 
párhuzamos Ezüst utcába is besétálni. A régi, középkori városok 
hangulatát idéző kép fogad bennünket. A századfordulón a Daub- 
ner-féle és a Hosek-vendéglő volt az utcában. Itt is láthatjuk, hogy 
az idők folyamán mennyivel megemelkedett az utca járószintje.

A terasz és az egykori Kossuth tér találkozásánál, a Fritz-ház sar
kánál igen sokszor ácsorogtak, leskelődtek mind a firmák, mind a 
balekok. A „maflasarok” az akadémisták és a selmeci lányok ta
lálkozóhelye volt,
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A (22) Fritz-ház az Akadémia egyik legnevezetesebb épülete volt. 
Ez volt ugyanis még a főiskola idejében is az „A”-épület, ahol a 
rektori hivatal kapott helyet. Az épületben tanácsterem, könyvtár, 
levéltár továbbá géptani tanszék és szertár is volt. Az Akadémia a 
házat egyébként 1829-től bérelte, majd 1885-ben megvásárolta. A 
tulajdonjog megszerzése után SCHULEK FRIGYES műépítész tervei 
alapján átépítették, de így sem volt elegendő a terebélyesedő Aka
démia helyszükségletének kielégítésére. A földszinten sokáig a Mol
nár-féle kocsma működött, ahol egykor a Magyar Társaság is tar
totta összejöveteleit. Az államfordulat után a házat egy darabig 
kaszárnyának használták. A most befejeződő helyreállítás viszont 
visszaadta eredeti külsejét — bár a főiskolára utaló feliratokat nem 
állították helyre.

A Fritz-ház után a (23) Szent Katalin-templom  (az egykori tót 
templom) a következő látványosság, amely egyike a város legrégibb 
épületeinek. 1491 és 1500 között épült, gótikus stílusban. Főhajóját 
késői gótikus csillagbolthajtás díszíti. Az életnagyságú feszület, Má- 
ria-szobor és keresztelőmedence a templom megtekintésre érdemes 
kincse. A templom külső falához 1776-ban építették a Nepomuki 
Szent János-kápolnát.

A (24) Városháza eredete a XIV. századba nyúlik vissza. A ko
rábban egyemeletes épület mai alakját 1787—88-ban nyerte, és tor
nyát is ekkor építették. A torony nevezetessége az óra, melynek 
mutatói fordítva jelzik az idő múlását: a kismutató jelzi a perceket, 
a nagy pedig az órákat. Érdekes a tanácsterem Justitia-freskója, il
letve a terem bejárati ajtaja felett az epigramma: „Unicuique suum” 
(Mindenkinek a magáét). A Városháza tanácsterme arról is neve
zetes, hogy 1704-ben Rákóczi követei — angol és holland megfigye
lők jelenlétében — itt próbáltak egyezkedni a császári küldöttekkel. 
Az értekezlet azonban sikertelenül végződött.

Amikor a Városházát a XVIII. század végén átépítették, akkor 
bontották le a vele egybeépített, lépcsővel összekötött Szent Anna- 
kápolnát. Helyébe a (25) Mária-szobrot állították. A barokk együttes 
csúcsán az Immaculata (Szűz Mária) alakja látható, míg a kompo
zíció közepén Mihály, Gábriel és Ráfael arkangyalok.

A Szent Katalin-templommal szemben a Szent Vincéről elneve
zett (26) irgalmas nővérek leányiskolája áll, mellette pedig az (27) 
evangélikus templom. Korábban az evangélikusoknak — az egykori 
katolikus templomból kiűzetve — csak fatemplomuk volt. II. József 
türelmi rendelete alapján építhettek csak kőből templomot. Az 
épület J. S. THALHER bécsi építész tervei alapján 1794—96-ban 
készült el. A templom belsejének alaprajza ellipszis. Belül, az oldal
falak mellett karzatok találhatók. Oltára barokk stílusú.
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Az evangélikus templom másik oldalán a (28) Magasház (Hohe- 
haus, Prasovnya) áll. A városi rendőrség, illetve a főszolgabíróság 
épülete volt. de mi mégis egy XVÍIl. századi történetet említünk 
meg az épülettel kapcsolatban.

1703. szeptember 14-én ugyanis ide szaladtak össze a városi elöl
járóság emberei, mert hallották a török időkből megtartott, vészjel
ző ágyúk hangját. A városi bíró itt adta tudtukra, hogy Ocskay 
brigadéros Korpona irányából fenyegeti a várost. Mivél a császári 
csapatok távol vannak — vélte az ijedt polgárság —, hódoljanak be 
Rákóczi csapatainak. Megfelelő hadisarccal ezt meg is tették — és 
ez a viselkedés az egész Rákócfci-szabadságharc alatt jellemezte a 
várost. Hol Rákóczinak, hol a labancoknak fizettek, hódoltak. Fél
tették Selmecet, a lakosságot és a város kincseit. Így aztán még azt 
is elviselték, hogy Bercsényi Miklós a város elöljáróságának lelküle- 
tét bécsi utcalányéhoz hasonlította.

3. A Szentháromság tér (Oberer Ring; Trojicné námestie)

Amint a német nevéről is kitűnik, mondták „felső tér”-nek is, de 
inkább a közepén álló Szentháromság-szoborról kapta a nevét. Ez a 
tér volt mindig a város legfontosabb fóruma. Itt iktatták be a pol
gárokat jogaikba, de itt mondták ki annak elvesztését is. Itt tettek a 
bányászok fogadalmi esküt, sőt a különféle politikai megnyilatko
zásokra is ez a tér adott lehetőséget. Itt szentelték a zászlókat, de 
1849 októberében ezen a téren égették el a Kossuth-bankókat is. Ma
napság májusfát itt állítanak, esetleg nagygyűlést tartanak. Tehát 
a tér továbbra is megmaradt a város fontos fórumának.

A (29) Szentháromság-szobor a tér meghatározó dísze. Az 1710. 
évi pestisjárvány megszűntének emlékére 1755—66 között építették. 
A barokk stílusú szobor terveit olasz szobrászművész, D. STANET- 
TI készítette. A kőfaragó munkákat K. HOLZKNECHT végezte. A 
szoborcsoport legfelső szintjén a Szentháromság látható, míg az em
lékmű tartóoszlopai között nyert elhelyezést a Szűz Mária-szobor. 
Az emlékmű hat oldalán további hat szobor található: Szt. Sebes
tyén, Xavéri Szt. Ferenc, Szt. Borbála, Szt. Rókus, Szt. Katalin és 
Szt. József. A fekvő alak Mária Magdolnát ábrázolja. A szoboregyüt
tes homlokzatán kétfejű sas tartotta és tartja  az éppen időszerű cí
mert, bár az 1981—82. évi rekonstrukcióval visszaállították az ere
detit, a Habsburg-címert. Látható még rajta a város címere és a bá
nyászok jelvénye is.
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A tér épületeit a szoborral szemben állva, balról kezdve nézzük 
meg!

Az első ház — emléktáblával is jelölt — a (30) Zsembery- 
(Marschalkó-) ház. Ebben a XVII. századi épületben kezdte meg 
munkáját az 1808-ban felállított Erdészeti Tanintézet első tanára, H. 
D. WILCKENS. Legelső előadására 1809. február 12-én délelőtt 10 
órakor került sor. Az előadáson a főbányagrófi hivatal tisztségviselői 
és az Akadémia teljes hallgatósága megjelent. A továbbiakban pedig 
WILCKENS idején a Zsembery-ház teljes egészében az erdészeti ok
tatást szolgálta. Később ez az épület adott otthont a diákság egyesü
leti életének. Itt mondták ki 1875. november 2-án éjfélkor a bur- 
schok és a magyar hallgatók a „Magyar Társaság” megalakulását.

Az Akadémiai Ifjúsági Kör évtizedekig bérelte az épületet. A tár
sas élet rendezvényeire alkalmas termek, illetve könyvtár volt ben
ne. Tartották itt a Katalin-napi bálokat is, amikor a balekok először 
találkozhattak a város leányaival. (A ház neve ’SEMBERY IMRE 
reformkori és 48-as országgyűlési képviselőre utalt.)

A következő épület a (31) Rubigall-(Rothhahn-)ház, amelyet késő 
gótikus stílusban 1538-ban építettek. A Rubigall(us) család a XVI. 
század egyik legjelentősebb ringbürger családja volt. Címerük, il
letve a bányász jelvény és jelmondat („Spe et patientia” — Remény
nyel és kitartással) a kapu felett látható. Az épület barokk külsejét 
a XVII. században kapta, a címer 1692-ből való. A századfordulón 
a ház BOGYA JÁNOSé volt, és a „Selmeci Népbank” irodái voltak 
benne, illetve a bányászati levéltár anyaga.

A Rubigall-ház mellett a (32) Lienpacher-Reutter-ház sorakozik 
reneszánsz portállal, amely szintén a XVI. századból való. Az ugyan
csak régi ringbürger családok nevét viselő épület a múlt században 
KACHELMANN JÁNOSé volt. Ö a város jeles történésze, aki főleg 
német nyelven publikált. A századfordulón ebben a házban lakott 
FARBAKY ISTVÁN, az általános és vasgyári géptani tanszék taná
ra.

Tovább haladva a most már erősen emelkedő, de szűkülő téren, 
több ringbürger-házat elhagyunk, majd a kétemeletes (33) Heinz- 
házhoz jutunk. Itt működött a múlt században az akadémisták Szi
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léziai Köre (Schlesischer Bund), majd a házban lakott SÖLTZ VIL
MOS bányatanácsos. A Heinz-ház után egy földszintes épület áll, 
amelynek kapuja elolt hársfák vannak. Mellette nyílik az Övárhoz 
vezető kis utca, majd az utca túloldalán a (34) tanítóképző interná- 
tusa.

Felérve a Vöröskúti utca torkolatához, a balra vezető úton a (35) 
tanítóképző épületét látjuk. A ház a Czobor-féle telken 1911—12-ben 
épült. SOBÓ JENŐ készítette a terveket, ugyancsak ő végezte az 
1913-ban elkészülő intemátus tervezését is. Az épületek berendezé
se pedig a világháború éveiben történt meg — ma is szolgálva az 
oktatást.

Tovább haladva, az öreg hársakkal körülvett, nyugodt kis kertben 
emlékezhetünk arra, hogy valamikor itt volt a városi (36) Lövölde. 
A selmeci polgárok már a XVI. században lövészegyletet alakítot
tak. Az egyesületben szorgalmasan gyakorolták magukat, hiszen a 
közeledő törökök ellen maguk a polgárok akarták városukat meg
védeni. A XIX—XX. század fordulóján évekig a városi erdőmester, 
KRAUSZ GÉZA „főlövészmester”-ként volt az egylet elnöke. Ekkor 
már az egyleti tagság természetesen sokkal inkább szórakozást je
lentett, mint komoly harci erőt.

A kert alatti házsorban az első ház volt valamikor a (37) Li- 
tschauer család lakóháza, innen járt idős és ifjú LITSCHAUER LA
JOS a bányászati tárgyakat oktatni. Mi azonban térjünk vissza a 
Szentháromság térre, amelynek a másik oldalát most visszafelé, le
felé haladva vizsgáljuk végig.

Az egykori tanítóképzői intemátussal szemben áll Selmecbánya 
legrégibb lakóháza, a (38) Baumgarten-ház. Az egykori kereskedő 
család címere alatt a következő felirat olvasható: „Zum Ambrozi 
Paumgartner ist das Haus genand, sein Glyck stet ind Gottes Hand
1556.”

Tovább folytatva útunkat az (39) evangélikus líceumhoz érünk. Az 
iskolát (országos gyűjtésből) 1827—30 között klasszicista stílusban 
építették. Az evangélikus oktatás eme jelentős épületében tanultak 
olyan neves költők, mint PETŐFI SÁNDOR és A. BRAAXATORIS
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(SLÁDKOVlC). Rájuk az épület falán elhelyezett emléktáblák utal
nak. Ugyancsak tábla jelzi a tengerszint feletti magasságot is: 
615,820 m.

A líceumtól lefelé haladva a következő ház az egykori (40) Joer- 
ges-nyomda épülete. A XVI. században emelt házban dolgozott vala
mikor JOERGES ÁGOST (majd özvegye és fiai) nyomdavállalata. 
Az 1857-ben alapított cégnél készített nyomdaipari termékek közül 
csak az „Erdészeti Kísérletek’-et és a Fekete-Blattny-féle „Az erdé
szeti jelentőségű fák és cserjék elterjedése a Magyar Állam terüle
tén” című művet emeljük ki. Ez utóbbi — német kiadásával együtt
— minden bizonnyal a nyomda legnagyobb vállalkozása volt.

A Joerges-ház alatti (41) Boschányi- (Szájbely-)ház teljes homlok
zata sgraffito díszítésű, bejárati kapuja reneszánsz stílusú. Második 
emeletén a tiszafából készült mennyezeti gerendái díszes faragásúak. 
(Az épületben kiállítási terem van.) Az alatta álló házban a XVII. 
században JOSEF RICHTER ringbürger, történész, BÉL MÁTYÁS 
munkatársa, majd századunk elején JANKÓ SÁNDOR, a geodézia ta
nára lakott.

A második épület az egykori (42) Szarvas Szálló. A hajdanvolt 
vendégfogadóban szállt meg 1783-ban II. József (erre felirat utal), 
de ebben az épületben született 1787-ben a neves mineralógus, JÓ
NÁS JÓZSEF is.

A XVI. századból való, sgraffitós díszítésű ház azonban arról is 
nevezetes volt, hogy a város iskoláiba kerülő diákok szeptemberben 
itt kezdtek ismerkedni a várossal. A vendéglő udvara ilyenkor meg
telt falusi bricskákkal, hozták a szülők csemetéjüket valamelyik sel
meci középiskolába a tanévkezdésre.

A „Szarvasiban már a XVIII. században nyomtatott étlapokon 
kínálták az ételeket, italokat. Ma a földszintjén újra vendéglők, míg 
az emeleten kiállítási termek találhatók. Érdemes megnézni az itt 
kiállított gótikus Szent Katalin- és Szent Borbála-szobrokat. (Galé
ria Jozefa Kollára.)

Mellette a (43) Hellenbach-ház áll, amely valamikor a bányatör
vényszéknek (Berggericht) adott otthont. (Hellenbach Godofréd I. 
Lipót orvosa, majd II. Rákóczi Ferenc orvosa és bányaszakértője 
volt.)
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Az épület alapjai a XV. századból valók. Jelenlegi, barakk külse
jét a XVIII. században kapta. Ugyanebben a században, 1751-ben 
Mária Terézia férje, Lotharingiai Ferenc 11 napig lakott benne.

Számunkra azonban érdekesebb, hogy az épületet az Akadémia 
1867-től 1900-ig a bányászati oktatás céljaira bérelte. (Ebben az idő
ben a meghalt akadémistákat itt ravatalozták fel, innen indult a 
gyászmenet.) Azután SOBÓ JENŐ, az építészeti tanszék vezetője 
lakott benne.

Az épület — amelynek udvarában egy régi táró bejárata is van — 
ma is kapcsolódik a bányászathoz: ásvány- és tereptani bemutató 
látható benne. (Slovenské Národné Múzeum — Bánské Múzeum, 
Mineralogickp-lozisková expozícia.)

A Hellenbach-ház után kis köz következik, majd ott állunk a (44) 
Szitnyai-ház előtt. Ez is XVI. századi épület, a századfordulón Szit- 
nyai József nevezetes, tudós selmeci polgármesteré volt.

Sokkal nevezetesebb azonban ez a hely a „Zum goldenen Gruben- 
licht” (Az Arany Bányamécshez) címzett kocsmájáról, amely az épü
let földszintjén volt. A STELTZ FLÓRIÁN által csaknem 55 évig 
vezetett, félhomályos, de mindig hangos kocsma a burschok törzs
helye volt. Világukkal áldozott le, lett az 1890-es években a többi 
polgárházhoz hasonlatos. A selmeci nótákban azonban továbbra is 
él az „a u f’-ra (hitelre) is adó Flóri alakja: „Hold, a te blattod is fu
ra, kajsza, /  Egy szemed csára, a másik hajszra . . .  /  Neked ártott 
meg a Flóris bora? / Szégyellj ed magad te vén cimbora!”

A Szitnyai-ház után egy kis épület, majd a (45) Pischl-ház követ
kezik, végül kiérünk a Fritz-házhoz.

A Fritz-ház és a terasz felső vége közötti térségről nyílik a város 
egyik legérdekesebb utcája, az Alsó-Rózsa utca. A kis tértől lépcsőn, 
illetve a vele párhuzamos, meredek, keskeny kocsiúton juthatunk 
fel a 8—10 m magas támfallal megerősített utcába, melynek csak a 
bal oldalán épültek házak. Az utca bármely pontjáról szép kilátás 
nyílik a városra. A lépcsősor végénél a (46) Keller-ház késő gótikus, 
címeres portálja fogad minket. A homlokzaton építésének időpontja 
is látható (1610). A szomszédos, (47) Trencsánszky-ház késő gótikus 
portálját a XIX. században klasszicista stílusban átépítették. E ház
ban lakott VITÁLIS ISTVÁN, az ásvány-földtani tanszék vezetője. 
Az éles szögben balra forduló utcán továbbhaladva az Akadémia kő
kerítését érjük el. A kerítés mellett, az út szintjénél mélyebben áll 
az a ház (48), amelyben BOLEMAN GÉZA fizikaprofesszor élt.
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Egyes források szerint valahol itt lehetett a Csiliki-kapu is, de ak
koriban Peltscher gassénak nevezték ezt az utcát. 1478 májusában 
Mátyás királyt és Beatrix királynét e kapunál várta 23 domonkos
rendi szerzetes, majd kísérte őket a régi Kamaraházba, ahol a kirá
lyi pár két napot töltött.

A balról emelkedő hegy a Hybalka (vagy Olympus), amelynek ol
dalán szerény bányászházak sokasága húzódik meg. A Klopacska 
hangjára hajnali kettőkor itt gyúlt fény az ablakokban, innen siet
tek a bányászok a tárnákba. Egykoron számos akadémista is itt bé
relt olcsóbb szobát.

A Rózsa utca jobbra kanyarodik, s a kanyar után a bal oldalon 
áll az a lakóház, (49) amely néhány évig ROTH GYULÁNAK, TET- 
TAMANTI JENŐNEK, a bányagéptani tanszék vezetőjének és 
GRILLUSZ EMILNEK, a selmeci bányaigazgatóság vezetőjének 
adott otthont.

Ezután a botanikus kert kőkerítése mellett, a villatelep érintésével 
lejutunk az Akadémia utcára. Mi azonban menjünk vissza a Szent- 
háromság térre, hogy onnan indulhassunk további városi sétákra!

4. Az Óvártól az Újvárig

A Városházzal szemben álló egykori elemi iskola (ma bányászati 
levéltár) mellett valaha díszes lépcső vezetett az Ővárhoz. Ma ennek 
nyomait nem látjuk, de ugyanerről a helyről indulva, keskeny 
szerpentinen érjük el az Óvárat. (A másik út a Szentháromság tér
ről, a líceum épületével szemben nyíló utcán keresztül vezet.)

Az (50) Óvár alapjául szolgáló templom 1220—40 között épült, 
háromhajós, román stílusú bazilikaként. Ez volt a „die Kirche un- 
serer lieben Frau”, a Miasszonyunk-templom. A város ekkor még a 
templom körül terült el, így az épület közvetlenül beilleszkedett a 
településbe. A templomot a templáriusok, a vörös barátok építették, 
majd a domonkosoké volt. Mellette állt a Szent Mihály-kápolna, 
amely most is megvan. A román stílusú bazilikát viszont a XV—XVI. 
század fordulóján gótikussá építették át, majd a török veszély hí
rére várerősséggé. Ez ötszögletű, a sarkokat három nagyobb és egy 
kisebb, kör alaprajzú torony és két nagyobb, négyzet alaprajzú to
rony erődíti. A délkeleti oldalon lehet az építménybe bejutni. (Bár 
évtizedek óta restaurálják, egyelőre nem látogatható.)

A harcias külső ellenére a selmeciek az Óvárnak nem sok hasznát 
vették volna, hiszen a Paradicsom-hegy emelkedik felette, ahonnan 
könnyen belőhető. Megmaradt azonban a török idők után is, sőt.
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tovább építették. A vártemplom harangtornyát D. STANETTI 1770- 
ben barokk stílusban építette fel, ahol a város legrégibb, XV. szá
zadi harangját is elhelyezték. A templomban régi sírkövek láthatók. 
Felhívjuk még a figyelmet a „Himmelreich”-bástyára, ahol még a 
XIX. században is börtön volt. Ugyancsak érdekes a várkapu mel
letti, Szent Mihályról elnevezett körbástya. Az Óvárban a múlt szá
zad végén a városi levéltár, illetve annak 1898. évi kiégése után, 
városi múzeumi gyűjtemény volt. Később, az államfordulat után ide 
állították be az 1848-as honvédszobrot is.

A múlt század végén a város számára beszállított épületfát tárol
ták itt. 1865-től az akadémiai tornaegylet is az Óvárban működött.

A7 Óvártól visszasétálunk az utcára. Az egykori Felső Gyógy
szertárral szemben állt a (51) (Kék) Szőlő Fogadó, Évszázadokig ne
vezetes vendéglátóhely volt, amelyről MIKSZÁTH KÁLMÁN is 
megemlékezett. Az akadémiai ifjúság magyar érzelmű tagjai külö
nösen előszeretettel látogatták abban az időben, amikor a burschok 
törzshelye Az Arany Bányamécshez címzett kocsma volt. Az 1860-as, 
70-es években a „jönköpingsek” (az új gyújtójuk alapján kapták ezt 
a nevet) ezzel is hangsúlyozni akarták a bursch-hagyományok meg
tagadását.

A ház egyébként különösen alkalmas volt fogadónak, mert vele 
szemben állt a bérkocsiiroda. Mi azonban folytassuk utunkat 
jobbra, a Zsigmondi utcában. (A Fő utca egyenes folytatása.)

Itt először a bányaművelés-ércelőkészítéstani tanszék egykori ta
nárának, (52) Gretzmacher Gyulának a háza előtt haladunk el. 
Majd menjünk el a (53) Neuschwanter-házig, amely szintén az utca 
jobb oldalán áll. Az épület reneszánsz bejárata érdemel figyelmet, 
amelynek kiegészített német feliratát és bibliai fordítását közöljük:

Wo Gott zum Haus nicht „Ha az Űr nem építi
gibt sein Gunst a házat,
so arbeitet jederman umsonst hiába dolgoznak azon annak

Az utca bal oldalán a (54) városi kórházat találjuk. Számunkra ez 
az épület azért nevezetes, mert az Akadémia 1838-tól 1891-ig bé-

Ha az Űr nem őrzi 
a várost, 
hiába vigyáz az 
őriző.’,
(Zsolt. 127, 1.)

építői.
Wo Gott die Stadt nicht 
selbst bewacht 
so ist umsont dér 
Wechter macht
1557.
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relte az ispotály emeleti helyiségeit. Két tanterem, illetve szertárak 
voltak itt, amiket az erdészeti palota felépítése után tudtak elköl
töztetni. A kórház utáni épületben (56) lakott az ábrázoló geometria 
tanára, FODOR LÁSZLÓ.

Visszatérve az utca elejére, a szintén itt nyíló és erős hajlással 
haladó Honvéd utcában találjuk a (56) Belházy-házat. 1616-ban 
épült, a város egyik legszebb XVII. századi, reneszánsz stílusú háza. 
Az Akadémiának is jeles épülete, mivel G. A. SCOPOLI kinevezése 
után, 1770-ben megvásárolták. Itt oktatta a kémiai-metallurgiai tár
gyakat, sőt a lakása is itt volt. 1811-ben az a gondolat merült fel, 
hogy a szomszédos városi kórházat megveszik és a kettőt egy épü
letté egyesítik. Tudjuk, hogy ez nem valósult meg, de az oktatás 
egészen 1900-ig folyt itt. Sőt a ház ezután is megmaradt tanári la
kásnak. Legutoljára SCHELLE RÓBERT, a vegytan tanára lakott 
benne.

A Honvéd utcán folytatva utunkat Selmec egyik jellegzetes^ 
épületéhez, a (57) Klopacskához (Kopogó, Kótogó; die Klopf) érünk.

Az 1681-ben, reneszánsz és barokk stílusban készült épületből év
századokon át hívták a bányászokat munkába, és évszázadokon át 
kísérte őket a Klopacska hangja utolsó útjukra is. A „bakter” a 
torony első emeletén lakott, ahonnan éjjel két órakor ment fel a 
jávordeszkáből készített kopogtatót megszólaltatni. Negyedóra hosz- 
szat, két hangon, előbb lassan, majd gyorsabb ütemben — kétszer 
egyperces szünettel — kopogott. Ez az ébresztő kopogás a város 
minden részébe elhallatszott. Kit — főleg akadémistákat — a ven
déglőben ért, kit mély álmából riasztott fel. A Klopacska hangjára 
kigyúltak a hegyoldalakon az apró bányászházacskák ablakai, majd 
elindult a völgy irányába a sok száz, pislogó bányamécs — kez
dődött a munka.

Temetéskor a harangzúgás után lassú, gyászütemben szólaltatták 
meg. Fájdalmas kopogása kísérte az elhalt akadémistákat is utolsó 
útjukra. Napjainkban műszaki emlék, védelem alatt áll és múzeumi 
bemutató látható benne. (Expozícia banskej techniky.) Nyáron, dél
előtt 10 órakor a turisták kedvéért újra megszólaltatják.

Mielőtt folytatnánk utunkat, érdemes az utca másik oldaláról a 
városra egy pillantást vetni. Jobb oldalon pedig SCHWARZ OTTÓ, a 
mennyiségtani tanszék vezetőjének egykori lakását (58) hagyjuk el.

Az úton továbbhaladva bal oldalon látjuk a (59) Havas Boldogasz- 
szony- (Frauenbergi-)templomot. Az épületet 1512-ben gótikus stí
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lusban emelték, s a XVIII. szábadban kicsiny barokk toronnyal egé
szítették ki. Ez utóbbi azonban ma már nem látható, mivel a II. vi
lágháborúban a templom súlyosan megrongálódott. Az épületet nap
jainkban ravatalozóként használják, az ún. „gyémánt” boltozatát 
célszerű megtekinteni.

Az út jobb oldalán a (60) Hegybányai- (Szélaknai-, Piargi~)kapu 
áll. A kapu tengerszint feletti magassága 638 m. A városban lévő 
szintkülönbségek érzékeltetésére itt utalunk rá, hogy például az 
egykori Szentantali-kapu helyét jelölő Szent Erzsébet-kápolna 
mintegy 111 méterrel alacsonyabban fekszik.

Ez a kapu a fenyegető török veszedelem elhárítására 1554-ben, 
reneszánsz stílusban épült. 1751-ben, Lotharingiai Ferenc látogatása 
előtt barokk stílusban építették át. A kaput a II. világháború végén 
megrongálták, napjainkban pedig feladatát is elvesztette, hiszen az 
út elkerüli. Mégis ez az egy megmaradt Selmec hajdanvolt három 
kapujából. A homlokzati fülkében Szent Flórián szobra látható, a 
kapu mellett az egyik bástya, sőt a torony környékén az egykori 
városfal maradványai is.

Utunkat folytatva a templom és a kapu környékén lévő temetők
be térünk be.

A városban és közvetlen környékén 12 temető találha
tó. Ezek városrészenként, illetve vallásonként különültek el. Kö
zülük háromban találunk erdész és bányász vonatkozású sírokat. 
Mindhárom temető itt, a Hegybányai-kapu környékén található. 
Az egykori (61) római katolikus temető a Havas Boldogasszony- 
templom közvetlen szomszédságában fekszik. Az (62) alsó evangé
likus temető még a kapun belül, az említett templommal átellenben, 
a Klopacska fölött található. Az úthoz közelebb eső részében nem, 
de a túlsó felében jelentős számban találunk erdészeti és bányászati 
vonatkozású sírokat. A Hegybányai-kapun túl, a város egykori ha
tárán kívül a (63) felső evangélikus tem ető  terül el. Ezt a temetőt 
egykor „úri”-nak is mondták, és szintén találunk benne szakunkhoz 
tartozó sírokat.

Számos Selmecbányán elhunyt, egykor az Akadémián oktató ta
nár sírhelyét viszont már nem sikerült felfedeznünk. Ezek: ERTL 
JÓZSEF (?—1869 előtt), KACHELMANN WILLIBALD (1811—1880), 
KRAUSZ GÉZA (1856—1901), KREMNITZKY OTTÓ (1860—1888?), 
KREPELKA FERENC (1883—1909), KRISTEN ADOLF (1882—1908),
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JOHANN NEPOMUK LÁNG (1770—1842), LEHOCZKY GYULA 
(1837—1892), LISZKAY GUSZTÁV (1843—1889), MÉHES REZSŐ 
(1832—1869 előtt), PATZIER MIHÁLY (1763—1811), PAUER JÁNOS 
(1846—1904), PAULINY SÁNDOR (1832—1868?), RUSEGGER JO- 
SEF (1802—1863), SCHITKO JOSEF (1776—1833), SCHWARZ 
FRIEDRICít IGNAZ (7—1866), WILCKENS HEINRICH DÁVID 
(1763—1832), WINKLER BENŐ (1835—1915).

Az alábbiakban a három temetőben fellelhető sírokat soroljuk fel 
és ismertetjük a benne nyugvó rövid életrajzát. A nevek előtti szá
mok a temetői sorszámokkal azonosak, melyek a térképen is sze
repelnek.

Római katolikus temető (4. sz. ábra)
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503 — BLATTNY TIBOR (1883—1969)
Kassán született, 1900—1903 között volt erdészhallgató Sel
mecen. 1905-ben államvizsgázott, s 1906-tól 1916-ig, FEKE
TE LAJOS haláláig, annak munkatársa volt az egész ország
ra kiterjedő növény földrajzi térképezésben. A trianoni dön
tés után a csehszlovák államerdészet szolgálatába került, 
1945-ben vonult nyugalomba. Hazánk florisztikai növény
földrajzával kapcsolatos szakirodalmi tevékenysége jelen
tős. FEKETE LAJOSsal írt közös könyvük, „Az erdészeti 
jelentőségű fák és cserjék elterjedése a Magyar Állam te
rületén” ma is alapvető műnek számít.

509 — CSEH LAJOS (1840—1908)
A Baranya megyei Kiskőszegen született, 1860—63 között 
tanult a selmeci Akadémián bányászatot-kohászatot. 1878- 
ig a Selmec környéki kincstári bányaüzemeknél dolgozott, 
1878—1908 között a bányaigazgatóság bányageológiai osztá
lyának vezetője volt. 1866-tól 1868-ig a bányagéptan-kohó- 
géptan-építészet tanszéken Pöschl Ede professzort helyettesí
tette. 1897-től geológiai gyakorlatokat vezetett, 1898—1904 
között segédtanári megbízatással működött az ásvány
földtan tanszéken.

510 — FALLER KÁROLY (1857—1913)
Selmecbányán született, ahol 1875—78 között tanult fémko
hászatot. 1882-ig Nagybányán, Kapnikbányán, Budapesten 
és Selmecen kincstári üzemeknél teljesített szolgálatot.
1882—91-ben a selmeci bányaiskola kohászati tanára, 1896- 
ig mérnök, majd főmérnök a kincstári kohóknál. 1894-től 
helyettes tanárként, 1896-tól haláláig rendes tanárként a 
fémkohászati tanszék vezetője. A hazai metallográfiai és 
pénzverészeti irodalom megteremtője, fémkohászattani kézi
könyve fél évszázadon át alapvető műnek számított.

Alsó evangélikus temető (5. sz. ábra)

18 — FARBAKY ISTVÁN (1836—1928)
Nyíregyházán született, 1854—58 között tanult a selmeci 
Akadémián bányászatot-kohászatot. 1859-től a matemati
ka—fizika—mechanika tanszéken tanársegéd, 1865-től ta
nár. 1872—92 között az általános és vasgyári géptan tanszék
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vezetője, ebben az időszakban hatszori újraválasztással az 
Akadémia igazgatója is volt. 1909-ben miniszteri tanácsos cí
met kapott, kilenc éven át Selmecbánya országgyűlési képvi
selőjeként is tevékenykedett. Az Országos Magyar Bányásza
ti és Kohászati Egyesület egyik kezdeményezője és alapítója, 
később alelnöke, a Bányászati és Kohászati Lapok szerkesz
tője volt. SCHENEK ISTVÁNnal közös találmányuk, a 
nagyteljesítményű akkumulátor, a magyar szakirodalomban 
elsőként foglalkozott fogaskerekek számításával, ö  dolgozta 
ki az Akadémia új oktatási rendjét és tanterveit, melyek
1872-től 1904-ig voltak érvényben. Az Erdészeti Lapok egyik 
alapítója. Jelentős szerepet játszott az erdészeti oktatás ma
gyárrá tételében.

39 — GRETZMACHER GYULA (1836—1906)
Lőcsén született, a selmeci Akadémián 1856—59 között ta
nult bányászatot-kohászatot. Gyakornokként a kincstári 
bányáknál Szélaknán és Rybniken dolgozott. 1865-től az áb
rázoló geometria-építészet, majd a bányamüveléstan-bá- 
nyaméréstan tanszéken volt tanársegéd. 1871—83 között a 
szélaknai kincstári bányahivatalnál különböző vezetői be
osztásokban tevékenykedett. 1883—1904 között a bánya- 
műveléstan-ércelőkészítéstan tanszék tanára és vezetője volt.

64 — RICHTER GYÖRGY (1812—1900)
Bányatanácsos.

65 — GEORG TANNENBERG (1787—1868)
Oberamts-Assessor und Waldmeister.

161 _  JACOBEY ANDRÁS (1895—1915)
Elsőéves bányamérnök-hallgató.

263 — OSZWALDT VIRGIL (1862—1883)
Erdész akad. hallgató.

317 — JOANNES SZEBERINYI (1780—1857)
Theol. doctor superintendens montanus.

366 — KONSTANTIN ARSENNEK (1826—1845)
Akadémiai hallgató.

384 — BARABÁS DÁNIEL (7—1875)
. éves erdészhallgató.
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E sírnál játszódott 1875-ben az akadémiai ifjúsági élet egyik 
legjelentősebb eseménye. November elsején, mindenszentek 
napján VÖRÖS FERENCet, az idegen szellemű schachtisták 
nyílt ellenfelét bízta meg az Erdélyi Olvasókör elhalt tag
társuk, BARABÁS DÁNIEL sírjánál való szónoklással. 
VÖRÖS FERENC, aki bízott eszméinek igazságában és 
ékesszólásának hatásában, a gyászbeszéd után az egyesülés 
magasztos eszméjét vetette fel. Ennek hatására másnap a 
német szellemű bursch és a magyar hallgatók egy közös 
„Magyar Társaságba” egyesültek, s ezzel a schachtisták 
ügye vereséget szenvedett.

385 — SOLTZ . . .  [7—1875 (?)] 
. éves erdészhallgató.

431 — PORUBSZKY SAMU (1824—1896) 
M. kir. bányatanácsos.

516 — GRILLUSZ EMIL (1857—1920)
Besztercebányán született, 1875—78 között tanult a selmeci 
Akadémián bányászatot. 1882-ig Selmecen, Újbányán, 
Nagyágon dolgozott, 1882—84-ben tanársegéd az ábrázoló 
mértani tanszéken. Ezután a selmeci kincstári bányáknál, 
a Pénzügyminisztérium bányászati ügyosztályán, a nagy
bányai bányaigazgatóságon főbányatanácsosi és miniszteri 
tanácsosi rangban teljesített szolgálatot.

517 — FARBAKY GYULA (1870—1911)

Munkácson született, 1888—91 között tanult az1 Akadémián. 
1894-ben a fémkohászati szakon tett államvizsgát. Az 
1893/94-es tanévben a bányászati szakot is elvégezte. 1892— 
94 között tanársegéd a fémkohászati tanszéken, 1894/95- 
ben pedig az aacheni egyetem kohászati tanszékén asszisz
tens. 1902—1905-ben állami ösztöndíjjal az aacheni és 
charlottenburgi egyetemen tanult gépészetet. 1905—11 kö
zött a főiskola géptan II. tanszékének tanára és vezetője 
lett. A főiskola kémiai palotájának építkezésénél szenvedett 
halálos balesetet.
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520 — FEKETE LAJOS (1837—1916)

Tordán született, 1856—59 között tanult Selmecen erdésze
tet. 1859—67-ben a kolozsvári kincstári erdészetnél telje
sített szolgálatot. 1867-től a Selmecbányái Akadémia okta
tója, 1871-ig tanársegéd, majd tanár. 1873—90 között a 
növénytani, 1891—1906 között az erdőrendezéstani tanszék 
vezetője. 1881-ben erdőtanácsosi, 1894^ben főerdőtanácsosi, 
1906-ban — nyugdíjba vonulásakor — miniszteri tanácsosi 
rangot kapott. Kétszer választották meg az Akadémia igaz
gatójának. 1910-ben „Az északi szélesség hatása a fafajok 
természetes elterjedésének magassági határaira Magyaror
szágon” címmel tartotta akadémiai székfoglalóját. Szak- 
irodalmi tevékenysége jelentős, főbb művei:

— Erdőérték-számítástan
— Erdészeti rovartan
— Erdészeti talajtan
— Az erdőbecsléstan kézikönyve (Soltz Gyulával)
— A tölgy és tenyésztése
— Erdészeti növénytan I—II. (Mágócsy-Dietz 

Sándorral)
— Erdőrendezéstan
— Erdővédelemtan
— Az erdészeti jelentőségű fák és cserjék elterjedése 

a Magyar Állam területén (Blattny Tiborral)

604 — KERPELY ANTAL (1837—1907)

Az Arad megyei Kurticson született, 1859—62 között tanult 
bányászatot-kohászatot Selmecen. 1862-től 1868-ig ausztriai 
és felvidéki vasgyárakban dolgozott, közben németországi 
tanulmányutat is tett. 1868—81 között az Akadémia kohá- 
szat-kémlészet, majd az általa szervezett vaskohászat-vas- 
gyártás tanszék tanára és vezetője lett. Számos tanulmány
utat tett, hosszabb időt töltött a Krupp-műveknél. 1881-től 
1896-ig — nyugdíjba vonulásáig — a kincstári vasgyárak 
által megszervezett központi igazgatóság vezetője. 1877-től 
az MTA levelező tagja, kiemelkedő szakmai tevékenységéért 
1892-ben lovagi címmel tüntették ki. A magyar vaskohá
szati oktatás megteremtőjét tisztelhetjük benne.
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Felső evangélikus temető (6. sz. ábra)

6. sz. ábra

277 — SZÉCSI ZSIGMOND (1841—1895)
A felvidéki Kisgaramban született, 1860—62 között tanult 
erdészetet Selmecen. 1864-ben államvizsgázott. 1862—67- 
ben a selmeci kincstári jószágigazgatóságnál teljesített szol
gálatot, 1867-től haláláig az Akadémia oktatója. 1871-ig 
tanársegéd, majd az erdőhasználattani tanszék tanára és 
vezetője. 1889-ben erdőtanácsosi, 1893-ban főerdőtanácsosi 
címmel tüntették ki. A magyar erdészeti felsőoktatás, szak
nyelv és szakirodalom egyik megteremtője.
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293 — PÉCH ANTAL (1822—1895)
Nagyváradon született, a selmeci Akadémiát 1842-ben vé
gezte el. Ezután kincstári szolgálatba lépett, majd porosz- 
országi bányáknál dolgozott. 1873-tól miniszteri tanácsosi 
rangban a selmeci bányakerület igazgatója volt. A Bányá
szati és Kohászati Lapok megindítója, az első magyar nyel
vű bányászati és kohászati műszótár kiadója. A Magyar 
Tudományos Akadémia tagjai közé választotta.

296 — SCHWARTZ OTTÓ (1847—1910)
Bezdánban született, 1865—69-ben állami ösztöndíjjal a bé
csi egyetemen tanult matematikát és fizikát. 1869-től a 
selmeci Akadémia oktatója, 1872-ig a kémia—fizika tanszé
ken tanársegéd, majd a mennyiségtani tanszék tanára és 
vezetője. Négyszer volt az Akadémia igazgatója. Meteoro
lógiai és csillagászati megfigyelései jelentősek.

326 — TÓTH IMRE (1844—1928)
Ságváron született, a pesti egyetemen tanult, ahol 1869-ben 
szerzett orvosdoktori képesítést. 1873-ig a pesti sebészeti 
klinika ösztöndíjasa, majd tanársegédje volt. 1873-tól a 
selmeci bányakerület műtőorvosa, 1882-től főorvosa. Az 
Akadémián az életmentést 1880-tól, a közegészségtant 1885- 
től adta elő. Szakirodalmi munkássága jelentős. Közel fél 
évszázados selmeci ténykedése során sokat tett a bánya- és 
kohómunkások egészségvédelméért, szociális körülményeik 
javításáért.

372 — SCHRÉDER REZSŐ (1826—1888)
Zólyomban született, 1846—50-ben tanult Selmecen bányá- 
szatot-kohászatot. 1870-ig a selmeci bányaigazgatóságon, a 
szomolnoki, besztercebányai és zsarnócai kohóknál dolgo
zott. 1870—87 között a fémkohászat-fémkohótelepek terve
zése tanszék tanára és vezetője. A magyar kohászati szak
nyelv kialakításának egyik kezdeményezője, a fémkohászat 
első magyar nyelvű előadója.

401 — SZÜTS JÓZSEF (1876—1899)
Bányász akad. tanársegéd.

439 — BÁLINT NÁNDOR (?—?)
Erdész akadémikus.
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449 — FORKO SÁNDOR (1880—1901)
Erdész akad. hallgató.

463 — CSIBY LŐRINC (1849—1903)
Ditrón született, 1870—73 között tanult erdészetet Selme
cen. 1895-ig kincstári erdészeteknél erdőrendezőként, er
dőmesterként teljesített szolgálatot. 1895—1903 között az 
erdőhasználattani tanszék tanára és vezetője. 1897-ben er
dőtanácsosi rangot kapott. Vízépítészeti munkássága je
lentős. A fotogrammetriát először alkalmazta az erdőgaz
daság terén. Részt vett. az Erdészeti Műszótár szerkesztésé
ben is.

A temetők után még egy akadémiai nevezetességet tudunk ezen 
a környéken felkeresni. A felső evangélikus temető kapuján átha
ladva forduljunk balra, hogy az erősen emelkedő, zegzugos kis ut
cácskán elérjük az akadémisták egykori mulatóhelyét, a híres (63) 
Schacht-kocsmát! A sárgára meszelt Schacht épülete eredetileg az 
Erzsébet-aknának volt rendelőhelyisége, emeletén az üzemvezető 
lakott, földszintjén az irodák, rendelők helyiségei voltak. Néhány 
lépéssel tovább ott állt mellette a járgánnyal fölszerelt, kör alakú, 
régi aknaház is, amelyet azonban már az 1810-es években üzemen 
kívül helyeztek.

Az épület földszintjén, az irodák helyén alakították ki a kocsma- 
részt, mely idegen szemnek félelmetes, kívül-belül elhagyatott, kor
mos helyiség volt. A város zajától azonban távol, féktelenül űzhették 
dorbézolásaikat a Burschenschaft, majd utódja, az Általános Társa
ság tagjai. Az itt rendezett szakestélyek német neve a Schachttag 
volt. 1895-ben bányatiszti lakássá alakították át a kocsmahelyiséget, 
majd rövidesen lebontották. A Burschenschaft erőszakos német 
szellemének felolvadása után ezzel eltűnt annak tárgyi bizonyítéka 
is. A Schacht-kocsma helyén ma garázssort találunk.

Innen a felső vagy az alsó evangélikus temető irányában leeresz
kedve menjünk vissza a Frauenbergi-templomhoz! A Frauenbergi- 
templomtól vezet az út Selmec jelképéhez, a (64) Leány- vagy Új
várhoz. A monda szerint Rössel Borbála építtette, mert nem akarta 
látni az ezen a helyen lévő városi akasztófát. Tehette, mert igen 
gazdag volt. Nagyapja, Rössel Erazmus ugyanis olyan sok aranypénzt 
gyűjtött, hogy azokat — állítása szerint — egymás mellé rakva a 
sor az országúton Selmectől Budáig ért volna. Borbála, a „Leány
vári boszorkány” azonban eldorbézolta a nagy vagyont, de a pénzé
ből még a Leányvárra telt.
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A valóság mégis az, hogy a vár a török veszély idején, 1564 és 
1571 között, két részletben épült. A várost 24 olasz ágyúval védte 
á Léva és Bakabánya irányából várható támadásoktól. Ha ellensé
ges csapatokat láttak, akkor fekete lobogót tűztek ki. Ha viszont 
vendég közeledett, az őrség úgynevezett motettát fúvott. Tűz esetén 
nappal vörös lobogóval, éjjel lámpással jelezték a vészt. A tűzőr 
negyedóránként trombitált, míg az egész órákat harangütés jelezte. 
(Ma mindezt magnóról halljuk.)

Belül az épület emeletei tagolatlanok, kisebb szobákat a sarok
ban elhelyezett tornyokban találunk. A boltozatos földszintről az 
emeletre eredetileg nem vezetett félj árat. Ott tartották ugyanis az 
őrség lovait. Ma az épületben a törökellenes harcokra emlékező 
kiállítás látható. (Expozícia. Protitureckych böjov na Slovensku,) A 
vár emeletéről a város teljes panorámáját élvezhetjük.

A Leányvárban 1860-tól az akadémisták testgyakorló órákat tar
tottak. Az egykori tablókon, nótáskönyveken pedig a Leányvár em
lékeztette. á hajdanvolt .balekokat, firm ákat Selmecre.

A Frauenbergi-templomból most a Péch Antal utcán ereszkedünk 
le. Bal oldalon, a Honvéd utcába átvezető közben áll a (65) FaZler- 
ház. FALLER GUSZTÁV és FALLER KÁROLY, akik mindketten 
a hazai bányászat-kohászat oktatásában és szakirodaimában szerez
tek elévülhetetlen érdemeket, laktak itt.

A Péch Antal utca jobb oldalán áll az (66) Ifjúság Kör volt háza. 
A Szentháromság téri Zsembery-házból 1908-ban költöztek ide. No
vember 8-án avatták fel, de előző este már fáklyás menetben ün
nepelték a ház megszerzésében, kialakításában és berendezésében 
oly nagy szerepet játszó SOBÓ JENÖt, az építészeti tanszék vezető
jét. Sőt a megnyíló köri házban arcképét is elhelyezték, majd az 
ünnepséget bankett és díszelőadás követte. Így költözött be az Ifjú
sági Kör saját házába. A berendezésben a város is segítette a fiata
lokat, a Kör pedig az államtól is rendszeres pénzsegélyt kapott.

Tovább folytatva utunkat a (67) volt zsidó imaházhoz érünk. Sel
mecen, mint szabad királyi városban, csak a múlt században települ
hettek meg a zsidók. Jelentős szerepet töltöttek be a város magya
rosításában, no meg a diákságnak adott kölcsönökben. A zálogba 
vetett leckekönyv értéke a letett vizsgák számával egyenes arányban 
nőtt, főleg a vizsgaidőszak közeledtével.

Folytatva utunkat, leérünk az egykori Kossuth térre.
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5. Séta az Akadémia körül

A Kálvária^hegyről induljunk jobbra a Felsőváros, az Akadémia 
egykori épületei felé! Mielőtt a Bála-bányai útra rákanyarodnánk, 
jobbról az (68) Erdészeti K ísérleti Állomás parkját és épületeit lát
juk. Az erdészeti kísérletügy szervezése a múlt század kilencvenes 
éveinek elejére nyúlik vissza. BEDÖ ALBERT országos főerdőmester 
az Erdészeti Akadémia új épületében helyiségeket biztosíttatott a 
kísérletügy számára, s ajánlatára VADAS JENÖt Ausztria, Német
ország és Svájc kísérleti állomásainak tanulmányozására küldték ki. 
Az erdészeti kísérletügy szervezésének fontosságát VADAS így fog
lalta össze: „Jobbára idegen tapasztalati adatokra s a rideg elmélet 
útmutatásaira voltunk utalva, holott tudtuk, hogy az erdőgazdaság 
különböző feladatainak megoldásánál: »nem az elmélet, hanem a 
gyakorlat dönt. A gyakorlat eszköze pedig a kísérlet s ennek célja 
az igazsága”

VADAS részletes előterjesztése alapján DARÁNYI IGNÁC föld
művelésügyi miniszter 1897. december 31-én kelt rendeletével az 
erdészeti kísérleti állomásokat életre hívta. Eszerint a központi ál
lomás Selmecbányán, a külső állomások a négy erdőőri szakiskolá
ban (Görgényszentimre, Királyhalom, Liptóújvár, Vadászerdő) mű
ködtek. A központi állomás — amely 1914-ig az Erdészeti Akadémia 
épületének három helyiségében működött — vezetésére VAI>AS 
JENÖt nevezték ki. A selmeci központi állomás személyzete a ve
zetőn kívül: 2 adjunktus, 2 erdőtiszt, 1 altiszt és 1 főerdőőr, aki a 
kisiblyei kísérleti telepen működött.

A kutatásban az Akadémia tanárai — bérezés nélkül — is részt 
vettek. A kutatási eredményeket az 1899-től megindított Erdészeti 
Kísérletekben tették közzé.

Az Erdészeti Kísérleti Állomások Nemzetközi Szövetségének ha
zánkban tartandó VII. nagygyűlésére készülve a hazai kísérletügy 
nagyobb támogatást kapott. 1911-ben — némi huzavona után — a 
Földművelésügyi Minisztérium megvette Selmec város 4,5 kh-as 
„Probiergaden,, nevű telkét, ahol VADAS JENŐ elképzelései szerint 
történt meg az épületek, illetve a kert kialakítása. 1914-ben, a ter
vezett kongresszus évében el is foglalták az épületeket, melyek a 
munkahelyiségeiken kívül egy erdőtiszti és egy altiszti lakot is ma
gukba foglaltak. A tervezett tanácskozás azonban elmaradt, sőt 
néhány év múlva a VADAS JENŐ vezette kísérleti állomás is átte
lepülni kényszerült.

Ma az épületekben a zólyomi erdészeti kutatóintézet selmeci állo
mása működik. Parkjában néhány exóta, köztük a mamutfenyők ér
demelnek figyelmet.
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Az Erdészeti Kísérleti Állomás parkját elhagyva, a Bélabányai útra 
rákanyarodva bal oldalon gyümölcsösként hívja magára a figyelmet. 
Ez dr. TÓTH IMRE kezdeményezésére létesült akkor, amikor a vá
rosba vezető utak mentén a diófákat is ültették. Dr. TÓTH IMRE 
a város mezőgazdaságát, ezzel összefüggésben a kertészetet is fej
leszteni akarta. Kertjével példát m utatott a selmeci polgároknak.

A Bélabányai úton továbbhaladva elérjük a (69) Bélabányai-kapu 
helyét. Késő reneszánsz stílusban épült, nyílása felett „F. G. Anno 
Dui 1589 Já r”, a város felőli oldalán pedig a „15 S. 88 C. C /’ fel
írás szerepelt. A kaput 1945-ben felrobbantották.

Érdemes felsétálnunk a kapu helyéről induló s jobbra nyíló kis 
utcácskán. Az (70) egykori professzori villatelepre érünk, ahol csi
nos villák tűnnek fel szépen gondozott kertekkel. Többek között itt 
lakott FEKETE ZOLTÁN, KRIPPEL MÓRIC erdészeti és RÉZ 
GÉZA bányaműveléstani tanár is. Ezen az utcácskán haladva, az 
Alsó Rózsa utcán át az egykori Kossuth Lajos térre is leereszked
hetünk. De menjünk vissza a Bélabányai-kapu helyére, s folytas
suk ismerkedésünket az Akadémiával!

Legelőször az út bal oldalán álló (71) Fortuna-házaX pillantjuk 
meg. 1838-ban özv. Geramb Eliz báróné az Erdészeti Tanintézet cél
jaira eladásra felajánlotta a Fortuna-épületet kertestől 4300 Ft áron. 
Az udvari kamara még ez évben elrendelte a Fortuna-házak meg
vételét, s arra is adott utasítást, hogy a megvásárolt házaknak tan- 
és gyűjteménytermekké, tanári és tanársegédi lakássá történő át
alakítására költségvetést készítsenek. A házak felügyeletét a tanár
segédre bízták.

A Fortuna-házak megvétele előtt az oktatás az ún. Zsembery-féle 
házban, s a városi kórházépület bérelt helyiségeiben folyt. A kór
házépületben voltak a gyűjtemények is.

FEISTMANTEL RUDOLF 1840. július 1-jén foglalta el Fortuna- 
beli tanári lakását, s az előadásokat 1841 őszétől kezdve már az itt 
berendezett tanteremben tartotta. A szabadságharc ideje alatt az 
épületekben katonákat szállásoltak el, a helyiségek rossz állapotba 
kerültek, ezért az Akadémia akkori igazgatója, RUSSEGGER JÓ
ZSEF 1850-ben az épületeket helyreállíttatta.

Az ún. földszintes Fortuna-iházban lakott többek között MUZS- 
NAY GÉZA és KÖVESI ANTAL, az emeletes Fortuna-házban pedig 
WAGNER KÁROLY, VADAS JENŐ és FEKETE LAJOS. A föld
szintes épületet lebontották, de az emeletes Fortuna helyreállított 
formában ma is látható. A név az egyik terem mennyezetét díszítő 
Fortuna istenasszony képéről ragadt az egész telekre és épület- 
együttesre. Ezt a helyiséget korábban — mikor itt vendéglő volt — 
táncteremként használták, s a szórakozóhelyet ismerte az egész 
város.
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: A Fortuna-épület alatt kimagasló fák már az: álsó botanikus ;kertet 
jelzik. . ^  * : . ,  : •. :

Az akadémiai botanikus kertek története és mai képe

7. sz. ábra

Az első magyar erdészeti botanikus (dendrológiai) kert alapításá
nak gondolata összefügg a Selmecbányái Erdészeti Tanintézet létre
jöttével. HEINRICH DÁVID WILCKENS, a tanintézet első pro
fesszora indítványozta először egy botanikus kert létrehozását, me
lyet a Főbányagrófi Hivatal is támogatott. WILCKENS 1808. augusz
tus 10-én kelt levelében arra kérte a ,,Dicsőséges Császári és Királyi 
Legfőbb Kamaragrófi Hivatalt”, hogy Giesshübelben (Kisiblyén) 
erdészeti fás- és csemetekertet rendezhessen be, s ezek üzemeltetésé
hez mindent előkészíthessen. Az engedélyt megkapta, a kertészt is 
kinevezték, de a telepítések mégis elmaradtak. WILCKENS ugyanis 
megváltoztatta véleményét, mely szerint „Selmecbánya sem erdé
szeti tanintézet, sem botanikus kert létesítésére nem alkalmas”.

Kisiblye helyett a Selmecbánya közvetlen közelében lévő Korn- 
bergen (a Szentháromság-hegy környéke) is tervezték a botanikus 
kert kialakítását, de ezt a helyet sem találta WILCKENS megfele
lőnek. Ennek hatására az udvari kamara az 1812. évi 512. sz. ren
deletével kinyilvánította, hogy miután WILCKENS jelentése szerint
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botanikus kertre nincsen szükség, így a már kinevezett kertészt sem 
tudja szolgálatába fogadni.

WILCKENS halála után utóda, FEISTMANTEL BUDOLF 183G- 
ban újra felélesztette a botanikus kert gondolatát. Az udvari kama
ránál javaslatot, tett, hogy Kisiblyén „az erdőőri lak közelében lé
vő, ,s délnyugat felé lejtő 3,5 holdas területen” kertet létesíthessen. 
A javaslatot elfogadták, és a szükséges munkálatok keresztülvite
lére a kért 423 Ft költséget is megadták. FEISTMANTEL rögtön 
hozzáfogott a telepítéshez. 1837-ben csak honi fafajokat ültettetett, 
1838-ban azonban már külföldi fafajok telepítéséről is gondosko
dott. Az eddigi 73 fajt a báró Pasqualati-féle műkertészetből be
szerzendő 77 exóta fafajjal kívánta gyarapítani, s ehhez 218 Ft 
utalványozását kérte. Az engedélyt és a pénzt azzal a kikötéssel 
kapta meg az udvari kamara 1838. évi 5643. sz. rendeletében, hogy a 
kért fákat a laxenburgi kertből, illetve a mariabrunni botanikus 
kertből szerezze be, és csak a hiányzókat vásárolhatja meg a 
Pasqualati-féle kertből. FEISTMANTEL e rendelet értelmében 
Laxenburgból megrendelt 41 fajt, Mariabrunnból semmit, a Pas- 
qualati-féle műkertészetből 34 fajt, s elültetésüket 1839 tavaszára 
tervezték.

Ezeík a telepítések azonban nem történhettek meg Kisiblyén, mert 
1838-ban az Erdészeti Tanintézet céljaira megvásárolták a Fortuna- 
házat a hozzá tartozó kerttel. Az udvari kamara 15041. sz. határoza
tában elrendelte, hogy a megvásárolt fákat ne Kisiblyén, hanem a 
tanintézet kertjébe, a későbbi alsó botanikus kertbe ültessék el. 
Egyúttal a kert felügyeletét a házakkal együtt SCHWARZ IGNÁC 
FRIGYES tanársegédre bízták.

FEISTMANTEL 1838-ban el is végezte az első telepítéseket az alsó 
botanikus kertben (területe 1,23 kh =  0,71 ha). Ide ültette a Laxen
burgból és a Pasqualati-féle kertből beszerzett növényeket. Ezzel a 
botanikus kert létrehozásának mintegy három évtizedig tartó gond
jai megoldódtak, s ezzel a hallgatóság gyakorlati növénytani okta
tásának alapjait is megteremtették. A kert ápolásának és fejlesz
tésének kezdeti gondjairól MÁGÖCSY-DIETZ SÁNDOR egyetemi 
tanársegéd, későbbi pesti műegyetemi tanár 1881-ben a következő
ket írta:

„A kertnek akkor jelentősége csak igen csekély lehetett, bár az 
intézők a növénytani tudományra is már némi tekintettel voltak; 
legalább ezt lehetett következtetni Schwarz Ignácz Frigyes bánya- 
tanácsos erdészeti akad, tanárnak, a kert .felügyelőjének egy 1856- 
ban kelt iratából, melyben az akadémiai növényeket . . .  Szálybély 
erdőmester lakásán lévő üvegházban kéri teleltetni, miután saját 
lakásának 2 szobájában már nem férnek el.”

Az alsó kert tervszerűbb kezelése 1850-ben kezdődött, mikor is
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WIEDENHOFER BERNHARDot nevezik ki akadémiai kertésszé.
1860-ban az Akadémia tanácsának felterjesztése nyomán sikerült 

megszerezni a Klauser-féle kertet, a későbbi ún. felső botanikus 
kertet (területe 3,47 kh +  1,99 ha). Ez a terület a hagyomány szerint 
régebben a prépost birtokát képezte, innen származik a Probstgar- 
ten név is. Az itteni telepítéseket WAGNER KÁROLY kezdte el, de 
az állandóan változó elképzelések, illetve WIEDENHOFER akadé
miai kertész halála lassították a kert fejlődését. WAGNER érdeme 
az is, hogy 1867-ben a kertet megnyitották a nagyközönség előtt is.

ILLÉS NÁNDOR kinevezésével kezdődik a kertek tervszerű és 
rendszeres betelepítése, berendezése, s a tudomány céljaira való 
felhasználása. ILLÉS első teendői közé tartozott a Klauser-kert utak
kal és facsoportokkal való ellátása, továbbá a posványos részeket 
is ő kezdte el náddal beültetni. Miután ez nem sikerült, a kérdéses 
területet víztelenítették, s betelepítették füzekkel. Tagadhatatlan ér
deme, hogy rendszerességével, következetességével felhívta a szak
emberek figyelmét a szakoktatás ezen eszközére is. Ezért őt kell 
tekintenünk az akadémiai botanikus kertek valódi megalapítójának. 
1869-ben FEKETE LAJOS és SZÉCSI ZSIGMOND terve szerint a 
botanikus kertekben 1354 Ft költséggel növényházat is építettek.
1873-ban FEKETE LAJOST nevezték ki a növénytan oktatására és 
a botanikus kert vezetésére, aki folytatta a betelepítést, s fajokban 
lényegesen gazdagította a kertet. Az 1880 augusztusában felvett 
jegyzőkönyv tanúsága szerint a felső kert tételszáma 478, az alsó 
kerté 264, a hidegházé 110, a melegházé 38. A kertben csak évelő 
és elsősorban fás növényeket lehetett ekkor találni. A nagyszámú 
fás növénycsoportot jól művelt pázsit övezte. A fajgazdagság érzé
keltetésére jegyezzük meg, hogy ekkor mintegy 58 féle fűz, 36 féle 
tölgy, 23 féle kőris, 25 féle szil, 15—16 féle jegenyefenyő, juhar dí
szítette a gyűjteményt. Ez a fajgazdagság méltán vette fel a versenyt 
az akkor már egy évszázados pesti füvészkert faj bőségével.

A korábbi süppedékes, fűzzel betelepített területet újrarendezték, 
s 1883 nyarán felavatták. Az újonnan kialakított részt az egykori 
tanár tiszteletére Wagner-füzesnek nevezték. FEKETE után VADAS 
JENŐ, majd KÖVESI FERENC vette át a kert vezetését, különösen 
VADAS tevékenysége során fejlődött még sokat a dendrológiai 
gyűjtemény.

A tovább gazdagodó botanikus kert 1896-ban már 80 féle fenyőt, 
445 féle lombos fát és cserjét, 138 féle hidegházi és 80 féle melegházi 
növényt számlált. 1919-ben 377 féle fa- és 225 féle cserjefaj díszítet
te a kertet.

Azt, hogy ez a gyarapodás milyen óriási munka eredménye volt,
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mi sem bizonyítja jobban, mint MÁGÓCSY-DIETZ SÁNDORnak a 
termőhelyi viszonyokról adott nem túl dicsérő jellemzése: 
„Tengerfeletti magasságuk 595—608 m közt van, míg a környező 
magasabb hegyek tekintélyes magasságot érnek el A kertek in
kább délnek vannak kitéve, bár a Selmeczet környező hegycsopor
tok alakulásai északról sem nyújtanak kellő védelmet. Felső részén 
vízszintes, alsó részével azonban a patak felé hajlik, s lejtőjét átla
gosan 20 °-ra lehet tenni. A kertek tenyészviszonyainak megítélésére 
a vidék sajátosságainak ismerete nyújt legbiztosabb tájékoztatót. 
Selmeczbánya vidékének középhőmérsékletét + 7  °R teszik. . . .  a ko
rai és késői fagyok gyakorisága sem segíti elő a vegetatio fejlődését! 
A szélirányok sem a legkedvezőbbek, mert a korai déli szelek által 
felébresztett vegetatiót igen hamar sietnek elfojtani a Kárpátok, s 
Zólyom magas hegyei felől jövő késő tavaszi, észak és északkeleti 
szelek. Ami a kertek talaját magát illeti, az kevés helyek kivételével 
rossz! . . .  A vizet nem ereszti át egyrészt, másrészt pedig igen kevés 
oly anyagot tartalmaz, mely a növények táplálkozására szükséges. 
Ha ehhez még a kertek területének fekvését vesszük, mely a csapa
dékokat egy medencze kivételével gyorsan elvezeti, alig lehet két
ségünk a talaj silánysága felől.”

Az alsó botanikus kertben ma is látható az az emlékoszlop, melyet 
1845-ben állítottak a három nagy német erdészeti szakember tisz
teletére. Az évszázados bükk és tölgy között megbúvó oszlopon az 
alábbi felirat olvasható:

SAPIENTER CAEDENDORUM NON VAFTANDORUM 
LUCORUM TORIBUS

. MMIS
COTTA, HARTIG, HUNDESHAGEN 

MEMORI
DÁTUM Dl CATUM 

MDCCCXLV

Az alsó botanikus kert növényanyaga ma kezeletlen, az állomány - 
szerű területen zömében őshonos fafajokat találunk.

A felső botanikus kert jelenlegi növényállományából a mamut
fenyőket (Sequoiadendron giganteum) kell kiemelnünk. 1880-ban 15 
darabot telepítettek ide. Elültetésük hatalmas szakmai vitát váltott 
ki, ugyanis Selmecbánya éghajlata már alig kedvez e fafaj tenyé
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szetének. Manapság 10 óriás példány látható a kertben, s egy ha
sonló korú egyedet találunk még a professzori villáknál is. A to
vábbi fa- és cserjefajok közül a következő említésre méltóakát 
soroljuk fel: Cédrus atlantica, Ginkgo biloba, Cryptomeria japonica, 
Metasequoia glyptostroboides, Pinus wallichiana, Carpinus betulus 
’Quercifolia’, Cercidiphyllum japonicum, Cornus más ’Macrocarpa’, 
Fagus sylvatica ’Pendula’, Ilex aquifolium, Laurocerasus officinalis, 
Liriodendron tulipifera, Morus álba ’Monophylla’, Pyrus elaeagri- 
folia, Platanus x hybrida, Ptelea trifoliata, Phellodendron amurense, 
Quercus bicolor, Qu. fametto, Rhus toxicodendron, Robinia pseu- 
doacacia ’Microphylla’, Vibumum rhytidophyllum, Zelikova serrata.

A botanikus kertek megtekintése után induljunk el a felső bota
nikus kertben lévő egykori akadémiai épületek felé!

Az (72) erdészeti palota

A selmeci Akadémia fennállása óta küzdött a megfelelő épületek 
és helyiségek hiányával. Tanulmányi célra kevésbé megfelelő, bé
relt épületeket kényszerültek felhasználni. A bérelt Krecsmáry-ház, 
Fritz-ház és kórházépületen kívül a Fortuna-ház, ahol az erdészeti 
előadások folytak, saját tulajdonban volt. A Klauser-kert (a mai 
felső botanikus kert) megvásárlásának évében (1854) ismételten elő
térbe került egy új épület létrehozásának gondolata, s DECKER 
KÁROLY cs. és kir. építészeti hivatalnokot meg is bízták a tervek 
elkészítésével. Ez az épület a mai erdészeti palota helyén állott vol
na, s a bányászati és kohászati tanszékek, tantermek, gyűjtemények 
kaptak volna itt helyet. A kivitelezés azonban pénzhiány miatt meg
hiúsult.

Az erdészeti palota beosztása 1896-ban 
(8. sz. ábra)

I. FÖLDSZINT

a. bejárati folyosó
b. folyosó
c. a vegytani tanár előkészítő

h. a vegytani tanár
dolgozószobája 

i. üveg- és porcelánraktár 
k., Z., m. a leendő Erdészetiszobája

d. vegytani tanterem
e. elsötétíthető szoba
f. mérlegszoba
g. vegytani laboratórium

fenntartott szobák 
n. a laboráns éléskamrája
o. a laboráns lakószobája 
p. a laboráns konyhája

Kísérleti Állomásnak
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A fö ld s z in te n :

Egy új erdészeti épület építésének eszméjével WAGNER KÁ
ROLY, majd a 70-es években SÓLTZ GYULA is foglalkozott, de az 
ügy dűlőre csak 1885 júniusában juthatott, amikor FARBAKY 
ISTVÁN, az Akadémia igazgatója kimondta, hogy: „az akadémia 
hallgatóinak az erdőtörvény életbeléptetésének (1880. július 1.) tu
lajdonítható rohamos szaporodása folytán, az összes akadémiai he
lyiségeknek átalakítása most már elodázhatatlan szükséggé vált s

II. ELSŐ EMELET

a. folyosó
b. erdőhasználattani tanterem
c. az erdőhasználattan tanárának* 

dolgozószobája
d. az erdőhasználattani 

tanársegéd dolgozószobája
e. erdőhasználattani 

gyűjtemény
/. erdészeti iparműtani 

gyűjtemény

g. gátak és gerebek gyűjteménye
h. erdőrendezési tanterem
i. az erdőrendezéstan tanárának 

dolgozószobája
k. az erdőrendezéstani tanársegéd 

dolgozószobája 
l. kamra 
m. szolgaszoba 
n. konyha
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Első emeleten :

hogy különösen az erdészeti tantermek- és gyűjteményhelyiségek- 
ben mutatkozó fogyatkozást a kor igényeinek megfelelőleg csak 
úgy lehet gyökeresen orvosolni, ha az erdészeti akadémia számára 
a felső botanikus — vagyis az ún. Klauser-íéle kertben, egy egészen 
új épület emeltetik, a mely magába foglalhatja a tantermeket, labo
ratóriumokat és a gyűjteményeket”.

III. MÁSODIK EMELET

a. folyosó
b. növénytani tanterem
c. a növénytani tanársegéd 

dolgozószobája
d. növénytani gyűjtemény 

és mikroszkópizáló szoba
e. növény- és rovartani 

gyűjtemény

f. állattani gyűjtemény
g. erdőtenyésztéstani 

gyűjtemény
h. a növénytan tanárának 

dolgozószobája
i. kamra
k. szolgaszoba
l. konyha
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Második emeleten :

A fentiek mellett az is egy új erdészeti, s nem bányászati-kohá
szati épület létrehozása mellett szólt, hogy az erdészek Selmecbá
nyán mindig is a bányászok-kohászok után következtek, ezért most 
az erdészeti palota építésével igyekeztek a paritás elvét érvénye
síteni.

A leendő új épület terveinek elkészítésével CSEREY (LOH) EDE 
besztercebányai építészt bízták meg, aki két változatot nyújtott be. 
Végül az olcsóbb változatot fogadták el, s a pénzügyminisztérium 
1887. augusztus 26-án megadta az építéshez szükséges 130 000 Ft-ot. 
Az alapkő letételére 1888. május hó 14-én került sor, amikor az ün
nepségen FARBAKY ISTVÁN, az Akadémia akkori igazgatója tar
tott beszédet.

Az épület — GECSÁNYI ANDRÁS és CSEREY EDE építési vál
lalkozók révén — 1890-ben teljesen elkészült, s az 1890/91. tanévet 
már itt kezdték el. Az épület ünnepélyes felavatására azonban több
szöri halasztás után, csak 1892. június 26-án került sor. Az ünnep
ségnek 219, köztük 26 erdőtiszt, résztvevője volt, s olyan nobilitások 
is megjelentek, mint gróf BETHLEN ANDRÁS földművelésügyi mi
niszter és dr. WEKERLE SÁNDOR pénzügyminiszter. Az akadémiai
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ifjúság dalköre által énekelt Himnusz után SOLTZ VILMOS, az 
Akadémia ideiglenes igazgatója, FEKETE LAJOS, az Akadémia al
igazgatója, OCSOVSZKY VILMOS polgármester, NEUHERZ BÉLA 
ifjúsági köri elnök, illetve BETHLEN és WEKERLE miniszterek 
mondottak beszédet. A Szózattal záruló ünnepség után szakmai 
programok következtek a városban és Kisiblyén.

Az erdészeti palota 1896-os beosztását a 8. sz. ábra mutatja* mely 
csak annyiban változott 1912, a kémiai palota átadása után, hogy 
az erdészeti vegytan helyiségeit az erdészeti földméréstan foglalta el.

Az egykori erdészeti palotában ma erdészeti szakközépiskola mű
ködik.

A (73) Bányászati és kohászati palotát 1900-ban adták át. Az erdé
szeti palotához hasonlóan, klasszicizáló stüusban készült. Ebben és a 
szomszédos kémiai palotában jelenleg vegyipari szakközépiskola 
működik. A (74) Kémiai palota 1912-ben készült el. Ennek a létesít
ménynek az építéséhez kapcsolódik FARBAKY GYULÁNAK, a 
géptan II. tanszék vezetőjének halálos balesete. Klasszicista stílus
ban készült, a homlokzatán bányászkalapács és erdészcsillaggal. 
Nagy (ma is látható) előadóterme a legkorszerűbb igényeket is ki
elégítette. A (75) Vaskohászati anyagvizsgáló laboratórium  épületét 
1913-ban adták át. Az épületben a laboratóriumokon kívül tanári 
lakás is volt, ahol a vaskohászati tanszék vezetője, BARLAI BÉLA 
lakott.

Az akadémiai épületekkel való megismerkedés után, a kapun ki
lépve ejtsünk szót „Steingrube nagyközségről”!

Az akadémiai épületek közelében, a város délkeleti részén, ahol 
a legtöbb akadémista lakott, terült el „Steingrube nagyközség”. 
Pontos határai: a piarista kolostortól a Bélabányaiikapu felé vezető 
úton egészen a Mihály-aknáig; innen az a patak, mely a bélabányai 
úton keresztülfolyva az alsó major felé veszi irányát; az alsó major
tól a piarista kolostorig határt képez a Fő utca (Deák Ferenc utca). 
A községhez tartozik a piarista kolostor, az egész alsó major, vala
mint a Bélabányára vezető út bal oldali házsora is.

„Steingrube nagyközség” régi szokásaival, humoros mókáinak so
rozatával azt az új, magyaros szellemet volt hivatva gyarapítani, 
amely az 1870-es évek végén, a Burschenschaft megszűnésével, az 
Akadémiai Ifjúsági Kör megalakulásával jött létre. Az 1880-ban 
alakult „nagyközség” elődje az 1840-es években létrehozott „Kokán- 
falva” volt, mely a német Schacht ellensúlyozására jött létre. A 
képzelet alkotta „Steingrube nagyközség” székhelye a Fortuna-kert 
szomszédságában lévő Schmidt-„kamará”-ban volt. Lehetett a nagy
községnek rendes, kül- és díszpolgára. A kormányzás a kupakta
nács feladata volt. Választott tagjai voltak a bíró uram, feőpenna..
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kispenna, esküdtek, tanító, tanfelügyelő, kántor, végrehajtó, kis
bíró, bakterek, számadó, bojtár, emberdoktor, baromorvos, plébános, 
rabbinus, csizmadia, cigány banda, kiknek feladatát a Corpus juris- 
ban rögzítették. A polgárok — a bakterek és a cigányság kivételé
vel — havonta adót voltak kötelesek fizetni. A mulatságos községi 
szokások közé tartozott a disznótor, a költözködés, a hivatalos czé- 
czó (mindig csárdában rendezve) és az ördögűzés, melyek a községi 
tagokon kívül a város polgárait is vonzották és derűre keltették. A 
magyaros jókedvet bizonyítandó, minden este 9 órakor valamely 
alkalmas helyen fölhangzott a bakterek szájából a hivatalos köz
ségi nóta: „Ha Steingrubéba óra vóna

A diákhagyomány vidám kitérője után fordítsuk figyelmünket az 
akadémiai épületek környékére. Az Akadémia utca túloldalán az 
(76) egykori római katolikus főgimnázium  épülete emelkedik. YBL 
MIKLÓS tervei alapján készült, 1914-ben adták át. Ma bányászati 
és kohászati szakközépiskolának ad otthont. Tovább ereszkedve az 
Akadémia utcában a főgimnázium alatt üres telket találunk. Itt 
volt a főgimnázium régi épülete, ahol 1768-tól 1914-ig tanítottak. Ezt 
az épületet folyosó kötötte össze a plébániatemplommal.

Az üres telekkel szemben álló romos épület az egykori (77) Óposta. 
Az Óposta az Akadémia történetének egyik szomorú fordulópontját 
jelzi. Ez volt ugyanis a diákság selmeci történetének utolsó stációja: 
1918. december 14-én éjjel 2 órakor innen indultak új hazát keresni.

A városi sétát befejezve, a környékkel való ismerkedést Kisiblyén 
kezdjük. Ha a Kálvárián a városnak hátat fordítunk, keleti irányba 
haladva félórái sétával érjük el az egykori Akadémia tanulmányi 
erdejét és egyéb létesítményeit. Gépkocsival Tópatak (Kolpach. 
Bánsky Studenec) község irányában közelíthetjük meg.

Kisiblye, mint önálló majorság, a körülötte elterülő nagy kiter
jedésű mezőgazdasági birtokkal együtt a templáriusok szerzetes- 
rendjének kezében volt, majd később a Selmecbányán megtelepült 
jezsuiták tulajdonába ment át. Mint e rend birtoka szállott azután 
a XVIII. században az államkincstárra.

HEINRICH DÁVID WILCKENS már 1808-ban, működése kezde
tekor javaslatot tett a főbányagrófi hivatal útján egy Kisiblyén lé
tesítendő botanikus kert ügyében. A kert létrehozása körüli bonyo
dalmakról, amelyeket WILCKENS váratlan, új helyzetmegítélése
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okozott, már szóltunk az akadémiai botanikus kerteknél. Mivel 
WILCKENS tanári működése alatt, 1832-ig, a kisiblyei botanikus
ke rt-alapítás nem valósulhatott meg, tanulmányi erdő céljaira a 
szászkői bányakincstári uradalomban fekvő szklenói erdőt használ
ták. WILCKENS hallgatóival már az 1809-ik évtől gyakorlatokat 
tartott, ahol főként a különböző erdősítési módokat m utatták be.

1835 októberében FEISTMANTEL RUDOLF javaslatot tett az ud
vari kamaránál, hogy a tanulmányi célokat szolgáló 2250 holdas 
szklenói erdő helyett — mely Selmectől igen messze esik, a kirán
dulások költségesek, a fűrészmalom pedig igen rossz — a sokkal 
közelebb fekvő Kisiblyét adják át az Erdészeti Tanintézet céljaira. 
FEISTMANTEL annál is inkább szorgalmazta ezt, mert itt a nélkü
lözhetetlen botanikus kert kialakítására alkalmas területeket talált. 
Az udvari kamara még abban az évben hozzájárult a kisiblyei er
dőnek az Erdészeti Tanintézet céljaira történő átengedéséhez és a 
botanikus kert létesítéséhez szükséges terület kihasításához.

A botanikus kertet az erdőőri lak tövében, egy délnyugat felé 
lejtő, 3,5 holdas területen kívánták létrehozni. FEISTMANTEL 1337- 
ben erre a területre hazai fafajokból 73 félét telepíttetett, a kül
földi fanemek beszerzéséről is gondoskodott, s mindezeket 1838-ban 
szerette volna elültetni. Tudjuk azonban, hogy ebben az időben 
megvásárolták az Erdészeti Tanintézet céljaira a Fortuna-házat és a 
hozzá tartozó kertet (a későbbi alsó botanikus kertet), így a telepí
tések itt, s nem Kisiblyén folytatódtak.

1867-ig a gyakorlati oktatásra szolgáló több mint 300 holdnyi 
kisiblyei erdő, az ún. Giesshübl-i Praedium a selmeci m. k. erdőhiva
talhoz tartozott, annak kezelésébe az Akadémia csak igen csekély 
mértékben kapcsolódott be. WAGNER KÁROLY kezdeményezésére 
a Pénzügyminisztérium elrendelte, hogy a továbbiakban a nevezett 
erdőtömb az erdőőri lakkal és erdőőrrel együtt teljes mértékben az 
Akadémiához tartozzon. Az erdő kezelését és a külön számvitelt, az 
erdészeti tanár felügyelete alatt, az egyik segédtanárra bízták. Az 
erdészeti termékek értékesítéséből származó jövedelmek magától 
értetődően az Akadémiát illették.

A tanulmányi erdő

Az 1867-től az Akadémia kezelésébe került tanulmányi erdő Tó- 
patalk község határában, 450—670 m tszfm. feküdt. A terület a kö
zéphegység jellemzőit viseli magán. A fővölgyet a 470—510 m ten
gerszintfeletti magasságban elnyúló tópataki völgy képezi, mely fölé 
a 670 m magas Stálovo emelkedik. A klíma inkább hűvös, amit az
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évenként visszatérő kései fagyok is igazolnak. Az évi középhőmér
séklet 7,4 °C, a csapadék 850 mm. Alapkőzetét andezit alkotja, me
lyet egyetlen kis területen bazalt vált fel. A vidék vízszegénysége itt 
iis érzékelhető.

Uralkodó fafajai a bükk és a gyertyán, s részben a kocsánytalan 
tölgy. Már akkor számba vehető területet foglalt el a mesterséges 
úton megtelepített erdei-, luc-, jegenye- és vörösfenyő, valamint ki
sebb területaránnyal szerepelt a kísérleti céllal ültetett sima- és dug- 
laszfenyő.

A terület művelési ágak szerinti megoszlása 1896-ban az alábbi 
volt:

Erdő

392,13

Termékeny 

Ház, kert,
csemetekert

4,62

Szántó Rét 

2,93 76,84

Terméketlen

21,45

kh

összes

497,97

Mivel a tanulmányi erdő különleges rendeltetésű volt, az elméleti 
oktatást a gyakorlati megvalósíthatósággal kapcsolta össze, ezért az 
illető szaktanárok a megállapított üzemtervvel szemben szabadabb 
mozgást kaptak. A birtok kezelését az erdőrendezési tanszék tanára 
vezette, úgy, hogy a gazdaság különböző ágaiban jelentkező munká
latokat az illető szaktanárok tervei s rendelkezései szerint hajtották 
végre.

Az erdőt szálerdő üzemmódban, a fő fafajokra való tekintettel 
100 éves vágásfordulóban kezelték. A favágatást november hó köze
pétől kezdődően engedélyezték, s a kitermelt faanyagot legkésőbb 
a következő év április végéig ki kellett szállítani. A felújítás foko
zatos felúj ítóvágással történt, csak ahol kísérletezés és bemutatás 
folyt, ott alkalmaztak tarvágást. A mesterséges felújításoknál első
sorban külföldi fafajokkal próbálkoztak, melyek maradványai (fő
ként sima- és duglaszfenyő) néhol még ma is láthatóak. A csemete- 
szükségletet a 2 kh nagyságú csemetekertből fedezték.

Az erdőbirtok összes külső és belső határait árkokkal, a törési 
pontokon felállított határdombokkal vagy határkövekkel állandó
sították. Az erdőkárosítások ritkák és jelentéktelenek voltak, kivéve 
a Selmecbánya—Garambarzence vasút mozdonyai által évenként 
többször okozott erdőtüzeket.
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A mellékhasználatok közül a legeltetést és makkoltatást nem en
gedélyezték, a vadászati és halászati jogot szintén az Akadémia gya
korolta. Fontos mellékhasználati termék volt még a rétekről nyert 
széna és sarjú, a két kőbánya anyaga, a téglavetés és -égetés.

A kisiblyei hegy egyik nevezetes része a Bethlen-magaslat. 1892. 
június 27^én az Akadémia új épületének felavatására érkezett gróf 
Bethlen András földművelésügyi miniszter. Az ő tiszteletére nevez
ték el a kiemelkedő hegygerincet, ahonnan a miniszter megtekin
tette a tanulmányi erdőt. A másik nevezetes pont a Wagner-emlék, 
mely a Bethlen-magaslat (korábban Stálovo) legmagasabb csúcsán 
(670 m) volt. WAGNER KÁROLY 1859 tavaszán innen intézett szó
zatot hallgatóihoz a magyar nyelvű erdészeti szakirodalom megte
remtése érdekében. A később megvalósult, jelentős kezdeményezésre 
emlékezett 1900-ban az Országos Erdészeti Egyesület Selmecbányán 
szervezett közgyűlése, mikor e ponton Wagner-emléktáblát avattak. 
FEKETE LAJOS akadémiai igazgató mondott méltató szavakat. A 
hatalmas kőtömbre szerelt fehér márványtábla szövege a következő:

A tanulmányi erdő századforduló környéki állapotát a 9. sz. ábra 
mutatja.

Viselje e csúcs 
WAGNER KÁROLY 

nevét.
E helyen pendítette ő meg az 1858/59. tanévben 

A magyar erdészeti irodalom eszméjét 
lelkesülő tanítványai előtt.

Ennek emlékét ünnepelték meg itt a 
magyar erdészek 

1900. júl. 1.

A KISIBLYEI TANULMÁNYI ERDŐ TÉRKÉPE 
A SZÁZADFORDULÓRÓL 

(9. sz. ábra)

1. Házi-tó
2. Halastavak
3. Pisztrángos- (Bukovai-)tavak
4. Szécsi-tó
5. Erdőőri lak

6. Csókliget
7. Lövőhely
8. Erzsébet-forrás
9. Dendrológiai gyűjtemény
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9. sz. ábra

A csemetekert

Az 1872. évben ILLÉS NÁNDOR által létesített kisiblyei csemete
kert célja az volt, hogy ott a hallgatóknak az összes csemetekerti 
munkát bemutathassák, s a tanulmányi erdő felújításaihoz szüksé
ges csemetéket megtermeljék. A csemetekert a kisiblyei völgyben, 
a Kohaus tövében feküdt. A völgy észak- és északnyugatnak telje
sen nyitott, ezért fekvése kevésbé volt kedvező. Nyugat és kelet fe
lől a tanulmányi erdő határolta. Átlagos tengerszint feletti magassá
ga 486 m, területe 2 kh-at tett ki.

A csemetekert három kertrészből állt. A 8—8 táblára beosztott, A 
és B kertrészben a kísérletek folytak, míg a tőlük távolabb, a fő- 
erdőőr lakása mögött elterülő C kertrészben az erdősítésekhez szük
séges fenyő- és lombfacsemetéket nevelték.
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A kísérletek szervezésében az Akadémia mellett a Kísérleti Állo
más is részt vett. A csemetekerti kísérletek az alábbiak voltak:

— mű- és zöldtrágyázás,
— lucfenyőcsemeték nevelése különböző kezelési módok mellett,
— cserebogárpajorok irtása,
— védekezés a fenyőtűkarcgomba, a tölgylisztharmat és a cseme- 

tedőlést okozó gombák ellen,
— külföldi fafajok csemetéinek nevelése, származásvizsgálatok.

A tógazdaság

A Garam-vidéken egykor virágzó haltenyésztés folyt. Zsarnóca, 
Revistye, Geletnek, Szentkereszt, Saskővára környékén még ma is 
fel lehet lelni a tógazdaságok régi nyomait. A kisiblyei erdőbirtok
hoz tartozó majorság területén hajdan a templáriusok szintén foglal
koztak haltenyésztéssel.

1883-ban a Földmívelésügyi Minisztérium elrendelte, hogy a hal
tenyésztést a mezőgazdasági enciklopédia keretében adják elő, s 
gyakorlati vonatkozásait Kisiblyén mutassák be. SZÉCSI ZSIG- 
MONDot bízták meg e tantárgy előadásával és a gyakorlatok veze
tésével. SZÉCSI még ebben az évben hozzáfogott a szükséges ha
lastavak kiépítéséhez. Az első két halastó létrehozásakor a szerze
teseik régi tómedreit használták fel. A vizet a tópataki völgy patak
vizéből vezették a tógazdasághoz. Az első tenyészanyagot sziléziai 
haltenyésztőtől hozták. Tükrös- és tőponty szaporításával kísérle
teztek.

1889-ig további hét tavat létesítettek. A kilenc tó összterülete 
9020 m2 volt. A legnagyobb — 1889-ben létesített 2000 m2 felületű
— tavat Szécsi-tónak nevezték el, melyet a Szécsi-forrás vize táplált. 
A ponty mellett csuka, nyálkás compó és szivárványos pisztráng te
nyésztését folytatták még sikerrel, a sebes pisztránggal, fogassüllő
vel viszont rendre kudarcot vallottak. 1897-ben a pisztrángtenyész
téshez egy halköltőházat is építettek.

A tógazdaságban a váltógazdaság elvét alkalmazták, ami részben 
a halfajok évenkénti áthelyezését, részben a tavak négyévenkénti 
lecsapolását és mezőgazdasági hasznosítását jelentette. Évente mint
egy 60—100 kg~nyi halat halásztak le s értékesítettek. A tógazdaság 
sohasem volt gazdaságos, de nem is ez volt a főcél, hanem a halte
nyésztés gyakorlati bemutatása, aminek pedig példásan megfelelt
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A vadgazdaság

A vadállomány ápolására nagy gondot fordítottak Kisiblyén, an
nál is inkább, mivel a Coburg hercegi erdők kezelőinek kivételével 
a többi szomszédos terület birtokosa vagy bérlője a vadgazdálko
dással semmit sem törődött. A vadászati gyakorlatokat a tanév ele
jétől december 20-ig minden vasárnap a kisiblyei és tópataki pa
gonyban tartották. A jelentéktelen vadállomány miatt a teríték ál
talában szerény volt, de az elejtett vadat a hallgatók serkentésére 
mindig szétosztották. 1887—1895-ig a tanulmányi vadászatokon 
mindössze 14 vaddisznó, 39 őz, 288 nyúl és 108 róka esett, szárnya
sokból csak a császármadár és az erdei szalonka került aggatóra na
gyobb mennyiségben. Vadkárról a tanulmányi erdőben akkoriban 
nem lehetett beszélni.

A hallgatók lőkészségének javítására rendszeresen tartottak lövé- 
szeti gyakorlatokat, mégpedig minden hétfőn és szombaton dél
után a kisiblyei lövőházban. Itt a háromszáz méternyire elhelyezett 
álló tárcsára durva legyű golyósfegyverből lőttek. A repülő vadra 
való lövés gyakorlására a lövőház közelében agyaggalamblövő- 
pályát is kitűztek. A hallgatók buzdítása céljából rendszeresen tar
tottak versenyeket. Ezek közül a legrangosabb a tanév végén meg
rendezett, „királyi díj” címén kitűzött főlövészet volt.

A dendrológiai kert

A „kis dendrológiai kertet” FEISTMANTEL létesítette 1837-ben, 
ennek területe 3,95 kh volt. Ide honi fafajokat telepített, az exótá- 
kat — 1838-tól — már a Selmecbányái alsó botanikus kertben ültet
ték el.

A „nagy dendrológiai kert” létesítésének gondolata az Erdészeti 
Kísérleti Állomás létrehozásával (1898) egyidős. Ekkor kapcsolódott 
be hazánk az Európa-szerte megindult honosítási kísérletekbe. 1900- 
ban az Akadémia igazgatósága a Kísérleti Állomás rendelkezésére 
bocsátotta az Akadémia erdőbirtokához tartozó, 17,37 kh kiterjedésű 
Polyatzko nevű rétet Kisiblyén. Ezt a rétet a Selmecbányáról Tópa
tak felé vezető kocsiút (ma műút) szelte ketté. A rétből csak a délre 
eső részt használták fel a dendrológiai kert céljaira, mert az északi 
rész talaja köves, majdnem terméketlen volt. A kertet nyugat és 
dél felől mezőgazdasági területek határolták. (Itt ma műút és szin
tén mezőgazdasági területek vannak.) A keleti határa pedig a ta
nulmányi erdő szegélye volt.

A „nagy dendrológiai kert” területe 13,44 kh. Itt a telepítéseket a
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későbbi híres pesti tudományegyetemi botanikaprofesszor, TU- 
ZSON JÁNOS tervei alapján kezdték el. ö  a területet négy táblára 
osztotta, melyeket 15X15 m-es négyzetekre daraboltak úgy, hogy 
azokat egymástól kétméteres fűszegély választotta el. A négyzetekbe 
egy-egy fafaj került. Ezt a telepítési módot elsőként alkalmazta a 
honosítással foglalkozó arborétumok közül.



Az első évben, 1900-ban 49 fafajt ültettek el, zömmel a hazaiakat 
és az ismertebb külhoniakat. A csemetéket részben a saját, részben 
a külső kísérleti állomások csemetekertjeiben nevelték. Sajnos a 
magvak származásáról semmit sem tudunk. Feltehetően az Erdé
szeti Kísérleti Állomások Nemzetközi Szövetsége útján kerültek ide.

1904-ben TUZSON JÁNOS ROTH GYULÁnak adta át a további 
munkák irányítását. A telepítések 1913-ban fejeződtek be. Ekkorra 
282 fajt (taxont) ültettek, ebből 118 fenyő, 164 lombos volt. Néhány 
kényesebb fajnál védőállományt is telepítettek, elsősorban nyírből 
és vörösfenyőből.

Az elsősorban észak-amerikai eredetű fajok honosítása mellett a 
lucfenyő klímatípusaival és a feketefenyő származási kérdéseivel is 
foglalkoztak. A honosítási kísérletek értékeléséhez fontos tudnunk, 
hogy a kert tengerszint feletti magassága 530—563 m, éves közép- 
hőmérséklete 6,7 °C, éves csapadékösszege 895 mm.

A dendrológiai kert többször károsodott, az 1911. évi májusi fa
gyok, és az 1912. évi szélvihar több fiatal telepítést megsemmisített. 
Szintén jelentős károkat okozott az 1928/29-es tél, amikor —37 °C-ot 
is mértek. Ekkor a IV. tábla gyakorlatilag megsemmisült. A II. vi
lágháborús károk után az ötvenes évek leltára szerint az eredetileg 
telepített anyagból csak 169 taxon maradt meg, az eredetinek alig 
60%-a. A pótlások eredményeképpen ma 260 taxon található a 
kertben, ebből 145 taxon az eredeti telepítést képviseli.

Meg kell említenünk, hogy a dendrológiai kert egy része ma tár
gyát képezi a nemzetközi fenológiai megfigyelőhálózatnak, ahol 30, 
a hatvanas évek végétől fokozatosan telepített fafaj fenofázisait 
észlelik. A dendrológiai kert jelenlegi kezelője a zólyomi Erdészeti 
Kutatóintézet Selmeci Állomása.

A kert térképét lásd a 10. sz. ábrán, míg az ott jelenleg megta
lálható taxonok jegyzéke a következő:
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A KISIBLYEI DENDROLÓGIAI GYŰJTEMÉNY 
JEGYZÉKE

Tábla Parcella Fafaj (taxon) Telepítés éve

I 1 Larix decidua 1911
1 Picea schrenkiana 1969
1 Spiraea billardii 1970?
2 Picea orientalis 1910/14
2 Spiraea billardii 1970?
3 Picea abies ’Finedonensis’ 1914
4 Larix decidua 1907
5 Larix decidua 1907
5 Picea abies (Magas-Tátra) 1971
6 Abies sachalinensis 1969
7
8 
9

Cryptomeria japonica 1959/66

Picea abies (Kevele — SU) 1908
10 Picea Alcoquiana 1910/14
10 Picea jezoénsis 1910/14
11 Picea alcoquiana 1910
11 Picea abies (Magas-Tátra) 1971
11 Pinus aristata 1987
12 Abies cephalonica 1910
13 Chamaecyparis lawsoniana 1906/08
13 Chamaecyparis pisifera 1906/08
14 Abies ciliciea 1910/14/43/50
15
16

Abies homolepis 
Chamaecyparis nootkatensls 
’Pendula’

1950

1906/52
17 Pinus strobiformis 1979
17 Taxodium distichum 1966
18 Picea sitchensis 1905
19 Chamaecyparis lawsoniana 1949
20 — —

21 Picea orientalis 1947?
22 Picea engelmannii 1905
23 Picea engelmannii 1905
24 Picea engelmannii 1905
24 Pinus strobus 1979
25 Chamaecyparis pisifera ’Plumosa’ 1906/08
26 Chamaecyparis lawsoniana 1902/05
27 Larix decidua 1947?
27 Philadelphus coronarius 1970?
28 Larix decidua 1912
29 Picea obovata 1909/10
30 Picea abies ,Septentrionalis, 1907
31
32

Picea pungens 
Chamaecyparis lawsoniana 
’Plumosa’

1905/08

1963/71
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Tábla Parcella | Fafaj (taxon) Telepítés éve

I 32 Chamaecyparis lawsoniana 
’Squarrosa’

1906/08/63/71

33 Sequoiadendron giganteum 1902/08/64
34 Picea rubens 1912/13
35 Pinus strobus 1979
36 Picea omorika 1908
37 Picea abies ’Borealiis’ 1900/05
38 Picea pungens 1905
39 Chamaecyparis lawsoniana 

’Pendula’ 1906/14
40 Chamaecyparis lawsoniana ’GIauca’ 1905/06
41 Larix gmelinii var. gmelinii 1912
41 Larix kaempferi 1968
41 Pinus ponderosa var. scopulorum 1954
42 Larix gmelinii var. japonica 1905/14
43 Abies procera 1966?
44 Picea abies 1900
45 Picea jezoénisis var. hondoensis 1907
46 Picea glauca 1905/53
47 Abies grandis 1908/13/45
48 Larix decidua 1900
48 Spiraea billardii 1970?
49 Larix kaempferi 1900/07
50 Larix russica 1905
51 Abies concolor 1951/53
51 Abies concolor x ? 1951/53
52 Abies concolor ’Violacea’ 1942
52 Larix gmelinii var. japonica 1954
53 Abies nephrolepis 1964
54 Abies nordmanniana 1905
55 Abies homolepis 1964
56 Larix decidua 1912
56 Rhododendron caucasicum 1970
56 Rhododendron flavum 1967
57 Abies alba 1900
57 Abies alba (Stará Voda) 1970
58 Abies nordmanniana 1900/05/40/44
59 Pseudotsuga menziesii var. viridi6 1900
60 Ulmus pinnato-ramosa 1985
61 Ulmus pinnato-ramosa 1985
62 Abies cilicica x cephalonica 1905?
63 — —

64 Abies numidica 1907/13
64 Abies numidica x ? 1907/13/49?
65 Larix decidua 1912
66 Pinus contorta 1906
67 Pinus monticola 1906/13
68 Pseudotsuga menziesii var. glauca 1906
69 Pinus banksiana 1902/05
70 Pinus rigida 1902/08
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Tábla Parcella Fafaj (taxon) Telepítés éve

I 71 Pinus flexilis 1905/06
72 Juniperus virginiana 1905/13
73 Larix decidua 1914
73 Pinus sylvestris 1912
74 Larix decidua 1914
75 Pinus sylvestris 1900
75 Mahonia aquifolium 1985
76 Pinus cembra 1900/07
76 Mahonia aquifolium 1985
77 Pinus wallichiana 1900/43/63
78 — ____

79 Pinus jeffreyi 1905/12
80 Chamaecyparis pisifera 1950
81 — —

82 — —

83 Pinus nigra 1900
84 Pinus strobus 1900
85 Pinus uncinata 1900
86 Pinus strobus 1979
86 Pinus uncinata 1900/05
87 Pinus nigra ssp. laricio 1900
88 Larix decidua x eurolepis 1969
89 Pinus ponderosa 1987

II 1 Larix decidua 1927
1 Metasequoia glyptostroboides 1959
1 Maackia amurensis 1927
1 Prunus kurilensis 1988.
1
2

Salix fragilis spont.

3
4

Ohamaecyparis lawsoniana 
Chamaecyparis lawsoniana 
’Erecta viridis’

1943

1900
4
4

Juniperus chinensis 
Juniperus virginiana 
’Aureovariegata’
Picea abies ’Acrocona’

1963

1963
4 1966
4 Picea abies ’Inversa’ 1900
4 Picea abies ,ViminalilS, 1900
4 Thuja occidentalis ’Ericoides’ 1963
4 Thuja occidentalis ’Malonyana’ 

Thuja occidentalis ’Rheingold’
1967

4 1964
4 Hippophaé rhamnoides 1966
4 Juglans lartifolia 1964
4 Rhododendron fajok 1970
5 Picea orientalis 1938
6 Picea abies ssp. borealis 1938
7 Thuja plicata 1900/05/06/49
8 Betula verrucosa 1907
9 Vüburnum juddii 1988
9 Rhododendron fajok 1970
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Tábla

II

Parcella Fafaj (taxon) Telepítés éve

10--13 — _

14 Thuja occidentalis 1902/05
15 Picea abies (Kevele — SU) 

Thuja plicata ’Zebrina’
1965

16 1905
17 Pseudotsuga menziesii var. glauca 1906
17 Pseudotsuga menziesii var. viridis 1906
17 Thuja standishii 1908/14
18 Larix decidua 1907
19 — —

20 Fraxinus excelsior 1926
21 Alnus glutinosa 1925
21 Populus trichocarpa spont.
22 — —

23 Tsuga canadensis 1905/08
24 Calocedrus decurrens 1909/14
24 Betula verrucosa 1907
25 Chamaecyparis lawsoniana ’Alumii* 1966
25 Catalpa speciosa 1900/14
25 Fraxinus pennsylvanica var.

lanceolata 1909?
26 Fraxinus pennsylvanica var.

lanceolata 1909
27 Fraxinus oregona 1906/54
28 Fraxinus pennsylvanica 1912/13?
29 Fraxinus pennsylvanica 1912/13
30--34 — —

35 Larix decidua 1912
36 Larix decidua 1912
37 — —

38 Fraxinus excelsior 1900/07
39 Fraxinus cinerea 1905
40 Fraxinus mandschurica 1912
40 Rhamnus fallax 1972
41 Populus trichocarpa spont.
41 Ulmus laevis 1967
41 Ulmus minor 1967
41 Ulmus pinnato-ramosa 1967
42 Populus trichocarpa 1905/49
43 — —

44 Salix fragilis i&pont.
45--46 — —

47 Tsuga mertensiana 1966
48 Tsuga heterophylla 1963
49 Tsuga diversifolia 1907/14
50 Fraxinus americana 1900
51 Fraxinus ornus 1904
52 Fraxinus ornus 1905
53 — —

54 Pinus nigra ssp. pallasiana 1913
55 Pinus amandii 1963
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Tábla Parcella Fafaj (taxon) Telepítés éve

II 56 Pinus nigra s§p. laricio 1949
57 Tilia cordata 1935
58 Alnus tinctoria 1967
59—61 — —

62 Pinus leucodermis 1907/12
63 Pseudotsuga menziesii var. viridis 1972
64 Pinus contorta var. murayana 1910/51
65 Forsythia viridissima 1901/87
66 Picea abies ’Virgata’ 1941
67 Pinus peuce 1908
68 Pinus banksiana 19087/52
68 Mespílus germanica 1979?
69 Pinus banksiana 1908?
69 Betula medwedewii 1967
70 Metasequoia glyptostroboides 1959
71 Larix decidua 1912
71 Pinus monticola x strobus 1966
72 Pinus nigra ssp. laricio 1913
73 Pinus nigra ssp. salzmannii 1913
73 Alnus hirsuta 1967
73 Tilia cordata 1935
74 Alnus inocumae 1967
75 Alnus incana 1902
76 — —

77 Taxus baccata 1900/07
78 Pinus ponderosa var. scopulorum 1906
79 Pinus uncinata 1955
80 Pinus koreaiensis 1908/14/49
81 Pinus resinosa 1908/14
81 Pinus strobus 1979
82 Pinus parviflora 1912/14/50
83 Pinus virginiana 1908
84 Pinus uncinata 1912/13
85 Pinus uncinata 1912/13
86 Pinus rigida 1949
87 Pinus mugo (Magas-Tátra) 1978
87 Laburnum anagyroides 1900/68
88 Pinus nigra ssp. corsicana 1912
88 Tilia platyphyllos 1935
89 Pinus nigra s&p. corsicana 1934
89 Tilia platyphyllos 1935
90 Catalpa speciosa 1955
90 Syringa patula 1988
90 Tilia platyphyllos 1935

III 1 — —

2 Carpinus betulus spont.
3 Corylus avellana 1904
4
K

Betula verrucosa 1900/07
0
6 Betula da'hurica 1912
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Tábla Parcella Fafaj (taxon) Telepítés éve

7
8 Carpinus betulus 1900/06
9 Corylms colurna 1906
9 Hhus typhina 1938

10 Betula verrucosa var. carelica 1966
10 Corylus maxima ’Purpurea’ 1971
11 Betula papyrifera 1905/12
12 — —

13 Larix decidua 1938
13 Quercus frainetto 1906/08
14 Larix decidua 1938
14 Quercus velutina 1905/06/14
15 Abies alba x cephalonica 1985
16 Fagus sy-lvatica 1906
17 Fagus sylvatica ’Atropunicea’ 1906
18 Larix decidua 1938
18 Ostrya carpinifolia 1900
19 Larix decidua 1938
20 Betula lenta 1905/14
20 Quercus rubra 1948
21 Acer negundo 1951
21 Quercus rubra 1948
22 Betula pubescens 1912
23 Quercus macrantihera 1911/14
23 Quercus robur 1911/14?
24 Quercus coccinea 1909/14

1909/14?24 Quercus velutina
25 Larix kaempferi 1938
26 Larix kaempferi 1938
27 Quercus robur 1900
28 Fagus orientalis 1964
29 Juglans cinerea 1907/08/12
30 Larix decidua 1913
30 Juglans cordiformis 1911/14
31 Deutzia scabra 1914
32 Betula platyphylla var. japonica 1912/14
33 Aesculus hippocastanum 1970?
33 Mespilus germanica 1979?
34 Rhamnus molle 1970
34 Robinia pseudoacacia 1906/12
35 Betula verrucosa 1907
35 Robinia pseudoacacia 1964
36 Robinia pseudoacacia spont.
37 Castanea sativa 1900/06/14/54
38 — —

39 Quercus rubra 1900
40 Quercus petraea 1900
41 Quercus robur. var. tardiflora 1900
42 Juglans nigra 1900/06/12
43 Juglans regia 1900/06/14
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Tábla

III

Parcella Fafaj (taxon) Telepítés éve

44 Juglans sieboldiana 1906/12
45 Aesculus hippocastanum 1970?
46 Rhamnus cathanticus spont.
47 Crataegus laevigata 1902
48 Robinia pseudoacacia ’Bessoniana’ 1911/12/14
49 Juniperus chinensis 1963
49 Robinia pseudoacacia 1908/14
50 Juniperus chinensis 1963
50 Gleditsia triacanthos 1907/14/66
51 Larix gmelini var. japonica 1938
51 Robinia pseudoacacia 1908/14
52 Larix kaempferi 1938
53 Picea abies ’Septentrionalis’ 1938
54 Quercus palustris 1900/14
54 Quercus rubra 1900
55 Quercus nigra 1901/12
55 Quercus robur 1901/12
55 Quercus rubra 1901
56 Quercus rubra 1912
57 Juglans mandschurica 1906/53/54
58 Pseudotsuga menziesii var. glauca 1906
58 Pseudotsuga menziesii var. viridis 1906
59 Aesculus hippocastanum 1970?
59 Aesculus parviflora 1970?
60 Cornus alternifolia 1911/50
60 Rhododendron fajok 1970
61 Sorbus aucuparia 1906
62 Thujopsis dolabrata 1927
62 Pterocarya rhoifolia 1911/12/14/40
63 Chaenomeles lagenaria 1902
64 Pinus peuce 1943
64 Thuja plicata ’Zebrina’ 1943
64 Torreya californica 1969
65 Thuja occidentalis ’Malonyana’ 1967
65 Cornus cousa 1964
65 Cotoneaster bullatus 1966
65 Cotoneaster multiflorus 1966
65 Prunus divaricata 1960
66 Prunus divaricata 1960
66 Prunus serotina 1905/13
67 Liriodendron tulipifera spont.
67 Malus eleyi 1951
68 Larix decidua 1913
68 Liriodendron tulipifera 1906/14
69 Magnólia acuminata 1905/08/14
70 Carya ovata 1905/14
71 Carya glabra 1905/14
72 Pseudotsuga menziesii var. glauca 1906
73 Magnólia stellata 1988
74 Morus alba 1924
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Tábla Parcella Fafaj (taxon) Telepítés éve

III 75 Sorbus intermedia 1912/13
76 Thujopsis dolabrata 1927
76 Amelanchier canadensis 1927
77 Larix decidua 1913
77 Pinus leucodermis 1943
77 Pseudotsuga menziesii var. viridis 1938
77 Acer ginnala 1938
77 Aesculus parviflora 1927
78 Pinus leucodermis 1943
78 Pinus peuce 1943
78 Acer ginnala 1978
78 Aesculus parviflora 1927
79 Pinus banksiana 1913
79 Thuja occi-dentalis ’Malonyana’ 1967
79 Torreya califonica 1969
79 Cotoneaster bullatus 1966
79 Prunus divaricata 1960
80 Thuja occidentalis ’Malonyana’ 1967
80 Cotoneaster bullatus 1966
80 Malus sargentii 1964
80 Pterocarya rhoifólia 1940
80 Rhododendron catawbiense 1967
81 Phellodendron sachalinense 1907/11/12/43
82 Phellodendron amurense 1908/13/14/43
83 Betula verrucosa 1907
84 Carya tomentosa 1905/14
85 Larix decidua 1913
86 Larix decidua 1913
87 Amelanchier asiatica 1927
87 Crataegus crus-gallii 1912
88 Metasequoia glyptostroboides 1959
88 Amelanchier florida 1927
88 Eleagnus multiflora 1927
88 Nothofagus obliqua 1960
89 Larix decidua 1913
89 Pseudotsuga menziesii var. viridis 1938
89 Thujopsis dolabrata 1927
89 Eleagnus multiflora 1927
89 Prunus serotina spont.
90 Larix decidua 1913
90 Thujopsis dolabrata 1927
90 Acer ginnala 1938
90 Cotoneaster multiflorus 1938?
90 Mahis pumila spont.
91 Metasequoia glyptostroboides 1959
91 Acer ginnala 1938
91 Prunus mahaleb 1927
91 Salix alba ’Tristis’ 1970?
92 — —

93 Thuja occidentalis ’Malonyana’ 1967
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Tábla

III

Parcella Fafaj (taxon) Telepítés éve

93 Thuja occidentalis ’Rheingold’ 1964
93 Thuja plicata ’Zebrina’ 1943
93 Cotoneaster bullatus 1966
94 Sequoiadendron giganteum 

Thuja occidentalis ’Malonyana’
1964

94 1967
94 Thuja plicata ’Zebrina’ 1943
94 Cotoneaster bullatus 1966
94 Phellodendron sachalinense 1941
94 Rhododendron flavum 1967
95 Chamaecyparis pisifera 

’Plumosa nana’
1964

95 Larix decidua 1912
96 Larix decidua 1912
97 Carya cordiformis 1907/14
98 Carya laciniosa 1907/14
99 Thuja occidentalis ’Globosa’ 1964
99 Hippophae rhamnoides 1966
99 Mahonia aquifolium 1957

100 Larix decidua 1913
100 Thuja occidentalis ’Globosa’ 1964
101 Larix decidua 1913
101 Thuja occidentalis ’Glotoasa* 1964
102 Larix decidua 1913

1 Picea pungens ’Glauca’ 1926
1 Picea pungens ’Argentea’ 1926
1 Acer palmatum ’Rubrifolium’ 1988
2 Thuja occidentalis 1927
2 Thuja plicata ’Zebrina’ 1927
2 Thuja occidentalis ’Hoveyi’ 1927
3 Alnus japonica 1967
3 Alnus tinctoria 1967
3 Catalpa speciosa 1955
3 Populus alba 1954
3 Ptelea trifoliata 1927
4 Acer pseudoplatanus ’Purpurascens’ 1958
4 Populus canadensis 1927
5 Pseudotsuga menziesii var. glauca 1927
5 Pseudotsuga menziesii var. viridis 1927
5 Acer campestre 1900
5 Acer pseudoplatanus 1901
6 Abies cephalonica 1938
6 Abies cilicica x cephalonica 1938
6 Abies nordmanniana 1938
7 Rhus typhina 1938/51
8 Acer pseudoplatanus ’Purpurascens'' 1958
8 Acer tataricum 1958
8 Juglans mandschurica 1954
8 Rhus typhina 1951
9 Picea orientalis 1926
9 Ptelea trifoliata spont.
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Tábla Parcella Fafaj (taxon) Telepítés éve

IV 10 Abies borisii-regis 1978
10 Abies concolor x ? 1987
10 Abies pinsapo 1978
10 Acer circinatum’ 1908/12
11 Abies veitchii 1938
12 Chamaecyparis lawsoniana 1927
12 Picea abies ssp. borealis 1938
13 Picea abies s&p. borealis 1938
14—15 — —

16 Betula verrucosa 1907
17 Tilia cordata 1900
18 Tilia platyphyllos 1901/06/14
18 Tilia tomentosa 1901/06/14
19 Picea abies ssp. borealis 1938
20 Betula verrucosa 1907
21 Pinus nigra ,ssp. pallasiana 1941
22 Tilia platyphyllos 1907/12
22 Tilia tomentosa 1907/12
23 Tilia cordata 1913
24 Abies cephalonica 1938
24 Picea abies ssp. borealis 1938
24 Picea orientalis 1938
24 Ulmus laevis 1902
24 Ulmus pumila 1964
25 Abies balsamea 1987
25 Rhus typhina 1938
26 Berberis vulgáris 1905
27 Tilia americana 1907

Az „E betű”

A kisiblyei tanulmányi erdő egyik messze földön ismert nevezetes
sége az „E betű” volt.

1898-ban Erzsébet királyné tragikus halálakor DARÁNYI IGNÁC 
földművelésügyi miniszter felhívásában arra kérte a nagyközönsé
get, hogy Erzsébet királyné emlékére az országban Erzsébet-ligete- 
ket, -parkokat létesítsenek, s ültessenek hosszú életű fákat, melyeket 
ERZSÉBET KIRÁLYNÉ FÁI-nak nevezzenek. A felhívásra megmoz
dult az egész ország, több száz Erzsébet-liget létesült, több millió 
csemetét ültettek el.

Selmecbánya, mint az Erdészeti Akadémia otthona, e felhívásra 
egy különlegességgel is kirukkolt, a nevezetes „E betűvel”.

VADAS JENÖnek, az erdőműveléstan tanárának javaslatára a 
kisiblyei tanulmányi erdőben a Szécsi-tótól a Bethlen-magaslatig
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terjedő meredek hegyoldalon egy nagyméretű E betűt vágtak, me
lyet tűlevelű fajok csemetéivel ültettek be. Az E betű hossza 115 m, 
legfelső és alsó szára 55 m, középső szára 25 m hosszú volt. A betű 
bordaszélessége mindenütt 15 m. Az ültetést másodéves hallgatók 
végezték VADAS JENŐ irányításával 1899 áprilisában. Védőállo
mányként lucfenyő és vörösfenyő csemetéket ültettek, melyek alá 
jegenyefenyő és tiszafa került. Ez utóbbi fafajok mélyzöld színe jól 
elütött a környező lomberdő világoszöld tónusától.

Az „E betűt” Selmecbánya valamennyi magasabb pontjáról jól 
lehetett látni, de még a távolabbi Szitnyáról is fölfedezhettük kör
vonalait. Különösen a Garamberzencéről Selmecbányára utazókra 
gyakorolhatott nagy hatást e monumentális alkotás. Az „E betű” 
CSONTVÁRY KOSZTKA TIVADAR Selmecbánya látképe című, 
1902-ben festett nagyméretű piain air festményén is jól látható.

Selmecbánya nemcsak az „E betű” megalkotásával igyekezett a 
királyné emlékét ápolni, hanem SCHWARTZ OTTÓ akadémiai ta
nár javaslatára Kisiblyén Erzsébet-ligetet és Erzsébet-forrást is lét
rehoztak még 1899-ben.

A mai Kisiblye

Kisiblye mai képe a századforduló óta mást mutat, erősen meg
változott. Még áll az erdőőri lak, ahol egykor az erdővédnek ital
mérési joga is volt, s felesége főzött a betévedteknek. Szemben az 
erdőőri lakkal felfedezhető a Csókliget maradványa, a Selmecbányái 
polgárok majálisának színhelye. Itt játszott Balogh Laci cigányzene- 
kara, itt vígadt az ország több helyéről idehívott vendégsereg, itt 
táncolt és lelt párra a selmeci ifjúság. Az erdőőrí lak mellett meg
található még a Házi-tó, s lent a völgyben is felfedezhetjük az el
iszaposodó tavak körvonalait.

A csemetekertekből viszont semmi sincs már meg. A vasút áthe
lyezésével és töltésének építésével keresztülvágták az egykori (A és 
B) csemetekertet, s tönkretették a pisztrángos tavakat is. A töltés
ről letekintve megpillanthatjuk a csemetekert egyetlen emlékét, a 
csemetekerti kezelőházat, s innen még felfedezhetjük az „E betű” 
maradványait is. A betű hosszanti szárát kitermelték, a vízszintes 
szárakat viszont sejtetik a kimagasló vörösfenyők.

A másik Erzsébet királyné-emléket, az Erzsébet-ligetet néhány 
duglasz- és simaifenyő megmaradt egyede hirdeti. Gondos keresis 
után pedig rálelhetünk a gazzal benőtt Erzsébet-forrásra, amelynek 
kőfo&lalata még őrzi az 1398-as évszámot. (A forrás vize a vasúti 
alagút építése következtében elapadt.

Kis gyaloglással az erdei úton elérhetjük a feltöltődött Szécsi-tavat
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és a Szécsi-forrást, gyönyörködhetünk a köréjük telepített sima- és 
duglaszfenyő-állományban, mamutfenyőben.

Továbbhaladva megtekinthetjük a felhagyott kőbányát, s innen 
elérhetjük a Bethlen-magaslat csúcsát, a Wagner-emléket. Sajnos a 
márványtábla már eltűnt, de a kősziklába vésett foglalat még lá t
ható. A megmaradt tárgyi emlékek nyomai sejtetik még az egyko
ron virágzó tanulmányi erdő gazdagságát.

Kisiblyéről három irányban folytathatjuk utunkat. Visszatérve 
Selmecbányára érdemes megnéznünk a bányavíz-gazdálkodás ipari 
műemlékét, az akvaduktot. A vízvezetékrendszer ennek segítségé
vel hidalta át azt a völgyet, ahol egykor az „Ancsa” szállította uta
sait Selmec felé. A vágány helyén ma utat találunk. (Az akvaduktra 
a város szélső házainál jobbra fordulva lelünk rá.)

Másik irányban Bélabányára juthatunk. Előtte azonban ajánlatos 
felkeresni a Halicsi-tavat (Halcianske jazero), mely egykor a Kis- 
iblyére látogatók kedvenc turistacélpontja volt. A tótól visszatérve 
a vasút mellé hamarosan Bélabányára érünk.

Bélabánya (Dilin; Banská Belá) már 1352-ben Selmecbányához 
tartozott, majd a következő században (akkori nevén) Fejérbánya
ként önálló bányavárossá lett. 1788-ban újra egyesültek, majd ismét 
elváltak. A XIX—XX. század fordulóján megint együtt szerepeltek, 
hogy azután újra különváljanak.

A város látnivalói a régi bányászházak, egy patrícius kúria és a 
templomok. A plébániatemplom román elemei a XIII. századból 
valók, majd gótikus és reneszánsz átépítés nyomai is láthatók az 
épületen. A Szűz Mária-templomot 1708-ban, barokk stílusban épí
tették. Az 1756-ban emelt Nepomuki Szent János-kápolna rokokó 
stílusú.

Kisiblyéről harmadik irányba Tópatakra indulhatunk. A Kis- 
iblyét átszelő vasútvonal megállójának neve is utal rá, hogy itt kell 
leszállni Tópatak felé (Bánsky Studenec). (Természetesen aki köz
vetlenül Kisiblyére szeretne utazni, az eddig a megállóig váltson je
gyet.) Az erdőőri laktól a vasút alatt halad az ú t a község felé.

Tópatak vagy Kolpach (Goldbach; Bánsky Studenec) nevét először 
1352-ben egy oklevélben említik, mégpedig Kulpach néven. Már eb
ben az időben Selmecbánya birtoka volt, de a város gyakran perle
kedett a környék földesuraival a falu tulajdonáért. Később, miként 
a város más birtokai is, Tópatak is a kincstárhoz, a bányakamarához 
tartozott. Nevezetessége az 1743-ból való temploma, amit mostaná
ban újítottak fel, és a tópataki tavak (Kolpasské jazerá, Studenské 
jazerá). Ez utóbbiak körül napjainkban üdülőtelep kezd kialakulni.
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IX. Selmecbánya körüli túrák

1. Séta a város körüli hegyeken

Aki Selmecet meglátogatja, ne mulassza el a várost a környező 
hegyekről is megtekinteni, illetve a közeli hegyek nevezetességeit 
megismerni! Tulajdonképpen egyetlen nagyobb sétával végig lehet 
haladni a várost északról és nyugatról határoló hegyeken, közben 
lépésről lépésre feltárul Selmec panorámája.

A sétát legcélszerűbb a Szentháromság téren kezdeni. Onnan 
északi irányba, a Vöröskúti úton indulunk el. A Vöröskúti úttól 
jobbra tartva, jelzett úton, de az újabban kiépített egyéb séta* 
utakon haladva is megtekinthetjük az Ó-(városi-)hegyen (Glanzen- 
bergen) folyó ásatások eredményeit. A bányászkodás, a városi házak 
és a kőfalak, erődítmények nyomai arra utalnak, hogy a város je
lentős része még a XIII—XV. században is ezen a hegyen állt. Az 
Óhegyet ma sűrű erdő borítja, amelyet a századfordulón telepítet
tek, és jól védi a kiásott városmaradványokat.

Kiérve a Vöröskútra (Cervena studna), tájékozódjunk a további 
útirányokat illetően! Látjuk, hogy tulajdonképpen egy hágón va
gyunk, ahová Bélabánya felől műút is vezet. Itt van a Vöröskúti-tó 
is, amelyről az Ipoly és a Garam vízválasztóját jelentő hágó a nevét 
kapta. (Egyes leírások szerint Vöröskút a Thököly-féle harcok so
rán lemészárolt mártírok vérétől vöröslő vízről nyerte a nevét.)

Vöröskúttól a várost nyugatról határoló Paradicsom-hegyre (Pa- 
radais) két út indul. (A szintén itt elágazó műutak közül az észak
nyugatra tartón Vihnyére, a nyugatra tartón pedig Hodrusbányára 
mehetünk.) A meredekebb úton a Paradicsom-hegy, Kamen (Nad 
Kamen), Tanád gerincén sétálhatunk végig. Az út elején, közvetle
nül a Paradicsom-hegy csúcsa alatt kereszt áll, amelynek tövéből 
különösen szép a kilátás: beláthatunk a Hodrusi-völgybe, balra pe
dig a város teljes panorámája tárul elénk. Igaz, néhol zavarja a ki
látást az erdő. Erről tudnunk kell, hogy csak a századforduló óta 
ilyen erdős a Paradicsom-hegy oldala. Előtte évtizedekig erdőtlen, 
kopasz hegy emelkedett az erdészeti felsőoktatásnak is otthont adó 
város felé. A múlt század végén kezdtek itt nagyobb erdősítést, 
amelyből mintegy 71 kh-nyi fenyőerdőt Erzsébet királyné emlékére 
telepítettek.

Ha nem a hegygerincen való sétát választjuk, akkor is megcso
dálhatjuk a város teljes panorámáját. A szintén Vöröskúttól indu- 
ió Eötvös Loránd út ugyanis 800 m átlagos magasságban vezet, ahcn-
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nan szintén belátjuk Selmecet. Az út nevét 1896-ban kapta, amikor a 
Magyar Turista Szövetség Selmecbányán tartotta közgyűlését. Az 
eseményen megjelent a szervezet elnöke, báró EÖTVÖS LORÁND 
is, akinek bemutatták ezt a sétautat, majd megkérték, hogy róla 
nevezhessék el.

Az Eötvös-útról természetesen több csapás is vezet fel a gerincre, 
aki tehát a séta közben meggondolja magát, és a hegygerincen 
való sétát választja, felmehet. Előtte azonban az Eötvös-út egyik 
nevezetességét, az Ottergrundi-tavat [Ottergrundské (Paradajské) 
jazero] feltétlen érdemes megnézni. Ez a tó ugyanis a Selmec körüli 
tórendszer legmagasabban fekvő tagja. (A víztükör 800 m magas
ságban van.)

Tovább haladva az úton ne felejtsünk el megemlékezni CSONT- 
VÁRY KOSZTKA TIVADARról sem, aki ebből a hegyoldalból 
festette meg Selmecbánya látképét! Hamarosan feltűnik előttünk a 
Klingertárnai-tó (Klingerské jazero), majd Felső-Rónára (Horná 
Rovha) érünk. Mielőtt azonban megismerkednénk az egykori villa
teleppel, érdemes egy kitérőt tennünk felfelé, a Tanád-hegy irá
nyába. (Akik a hegygerincen jöttek, azok kitérő nélkül is érintik a 
következő látnivalót.)

A felső-rónai kálvária mellett jutunk el az egykori Teréz-akná- 
hoz. A kerítéssel körülvett területen láthatók a középkori bányász
kodás nyomai: felszíni vájatok, mélyítések.

Felső-Róna településének kialakulása is a bányászattal függ össze 
(erre utalnak a bányászházak, a régi templom és természetesen az 
aknák), de a századfordulón Selmecbánya üdülőhelyévé akarták 
fejleszteni. A villaépítést vállalóknak a város ingyen adott telket, 
de sokáig a település legjelentősebb épülete a Rózsa Szálló volt. Ma 
már ezt nem találjuk, csak az egykori épület mellett álló vörösfe
nyőkre vethetünk egy pillantást. Az „ózondús levegőjű fenyveserdő
re”, ahogyan egykor hirdették Felső-Rónát, ma már inkább a lakó
házak és a mindent betöltő gépjárműforgalom a jellemző.

Felső-Rónáról műút vezet Selmecre, de gyalogúton is lesétálha
tunk a városba, a Hegybányai-kapuhoz.

2. Utak a Szitnyára
A Selmeci-érchegység nevezetes kirándulóhelyére több úton is fel
juthatunk. Mint már a város Szélakna felőli megközelítésekor em
lítettük, a Bacsófalvi-tótól is vezet fel jelzett út (Király Ernő út) a 
hegyre. Emellett megközelíthető Berencsfalváról, a Kis-Szitnya felől 
is. Mi mégis az Istvánházán, illetve az Illésen keresztül vezető utat 
ajánljuk.
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A városból Szentantal felé indulunk ki, majd az Illést jelző táb
lánál Istvánháza (Steffelsdorf, Steplitzhof; Stefultov) irányába té
rünk. A most is Selmechez tartozó település főutcáján autóval is 
végigmehetünk, de a továbbiakban gyalog folytatjuk az utat. István
háza egyébként a település főutcájától jobbra fekszik, míg balra az 
egykori Szitnyatő (Podsitnianska) van. Istvánháza Selmec jellegze
tes külutcája volt, míg Szitnyatő a Koháry-Coburg család birtoka.

Istvánháza végétől jelzett turistaút vezet fel a Keresztútra (Krizs- 
nára). Itt több turistaút is találkozik, sőt a Hegybányai-kaputól 
autóval is eljuthatunk idáig. A Krizsnáról a Petrov-hegyet északról 
megkerülő úton a Gretzmacher-forrásig jutunk el. (Nevét GRETZ- 
MACHER GYULÁról, az Akadémia egykori tanáráról kapta.) 
Majd az Almásrét és a Tatárrét következik. Ez utóbbit az 1599-ben 
állítólag itt táborozó krími tatár csapatokról nevezték el. (Itt talál
kozik a Bacsófalvi-tótól felvezető út az északi irányból érkezővel.) 
A Tatárrét fölé magasodik a Szitnya sziklakúpja, ahová lépcsők ve
zetnek fel.

A Szitnya  (Sitno) 1009 méteres magasságával a Selmeci-érchegy- 
ség legkiemelkedőbb hegye. Tetejére már 1727-ben a Koháry család 
(akikhez évszázadokig tartozott a hegy) építtetett egy pavilont. Ez a 
múlt század közepén tönkrement, de 1887-ben újjáépítették. Az új 
pavilon létrehozásában és berendezésében jelentős szerepet vállalt 
a Magyarországi Kárpát Egylet Szitnya Osztálya, amely 1082-ben 
alakult, és az Akadémiához is számtalan szállal kötődött. (A sel
meci turistamozgalom azonban már az 1850-es években kezdődött. 
Egyes források arra utalnak, hogy a „Szitnya Club” 1861—62-töl 
működött. Akkor pedig a legelső turistaegylet lehetett, sőt Európá
ban is az elsők között állt. Működését jelzett turistautak, forrás
foglalások, kiépített pihenőhelyek bizonyítják. A Szitnya Osztály 
1891-ben csatlakozott a Magyar Turista Szövetségihez.)

A hegycsúcson ma is álló (átalakított) pavilonban berendezett ki
állításon a Szitnya Osztályról is láthatunk néhány dokumentumot. 
Ha a pavilon elől szétnézünk, a csúcsot övező sziklák látványában 
és a Szitnyáról elénk táruló panorámában gyönyörködhetünk. Egy
kor úgy jellemezték a kilátás nagyszerűségét, hogy a hegyről 18 
vármegye látszik. Tény az, hogy a déli, lapályos vidékről észak felé 
fordulva tiszta időben akár a Magas-Tátráig is el lehet látni.

A Szitnyára az 1970-es években tévétornyot, sőt m űutat építettek. 
Tehát a megközelítése jelentősen könnyebbé vált. Mi azért mégis 
azt ajánljuk, hogy az Illés felé induló turistaúton, a Kis-Szitnya 
felé fekvő Szitnya várhoz gyalog menjünk le.

A vár építésének körülményeiről nem maradtak fenn írásos em
lékek, a vele kapcsolatos események csak a XVI. századtól követ
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hetők nyomon. Akkor a korszak ismert kalandorának, Balassa 
Menyhértnek volt a birtoka. A várat az országgyűlési végzés elle
nére sem rombolták ekkor le, hanem majd csak a kuruckorban 
pusztult el. Ma magas fekvése és a szitnyai kilátóhelyhez való kö
zelsége miatt látogatják, falmaradványai azonban alig utalnak az 
egykori rablófészek szerkezetére.

A Kis-Szitnyáról (Sitience) leereszkedve Illés (Ilija) községbe 
érünk be. A falu nevezetessége az a román stílusú templom, ame
lyet 1 225-ben építettek.

Illés után beérünk Istvánházára, majd Selmecbányára.

3. Hodrusbánya

Selmecbánya egykori „külutcájába” a Vöröskúttól indulhatunk. 
Jelzett turistaút is követi a Hodrusi-völgyet, de autóval is mehe
tünk. A völgy a vidék legszebb utazását ígéri állandóan változó 
természeti képeivel, regényes fekvésű tavával. Mielőtt azonban az 
úttól balra lévő tóhoz befordulnánk, álljunk meg az út jobb olda
lán található egykori honvédemlék előtt. Bár a szöveges tábla már 
hiányzik, de emlékezzünk meg azokról a hősökről, akik Görgey 
1849. január 22-i hodrusi csatájában a szabadságért haltak meg! (A 
táblát 1884 pünkösdjén helyezték e!.)

Alsó- és Felső-Hodrusi-tó volt egykor, de a Felsőt bányaművelés 
miatt lecsapolták. Az Alsó-Hodrusi-tó (Dolno'hodrusské jazero) vi
szont bájos fekvésével, tiszta vízével megállásra kényszeríti a lá
togatót. Pihenő után azonban folytassuk az utat, és nézzük meg 
Hodrusbányát is.

Hodrusbánya (Hodritsch; Banská Hodrusa) alapítása azokkal a 
harcokkal függ össze, amelyeket Selmec vívott a környék feudális 
uraival. Hodrust 1352-ben bizonyos Kerling faluból menekülők 
alapították azzal, hogy Selmec biztonságot, védelmet nyújt nekik a 
feudális hatalmasságok ellen. A környező ezüstbányák jövedelme 
azonban meghozta a hodrusiak bátorságát, úgyhogy a XV. század 
utolsó évtizedében már a királynál jártak függetlenségük ügyében. 
Településüket szabad királyi városi rangra akarták emeltetni, ami
re Dobzse László — az üres kincstárt gyarapító ajándék láttán — 
igent mondott. A selmeciek azonban nem hagyták annyiban a dol
got. A kiváltságlevelet hozókat felkoncolták, Hodrusbánya pedig 
megmaradt továbbra is jobbágyfalunak. A selmeci polgárok ugyan
is féltették a selmeci jogkönyvben biztosított jogaikat, hiszen egy 
új bányaváros még a selmeci polgárokkal szemben is jogokkal ren
delkezett volna. Így maradt a falu a XIX. század végéig Ssiinec 
birtoka. A törökök többször, még 1678-ban is feldúlták.
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Hodrusbánya mai látnivalóit a régi bányászházak, bányászattal 
kapcsolatos épületek (klopacska) és az egyházi emlékek adják. Kál
váriája — a község közepén — 1752-ből való. A legrégibb temp
loma, a Szent Miklós-templom 1387-ben épült. Késő gótikus oltára 
a XV. században készült. A temető melletti Szent Péter és Pál- 
templomot a XVI. században emelték, a belső berendezése pedig 
XVJII. századi, barokk stílusú. A község harmadik temploma, az 
evangélikus, amelyet 1845 óta használnak.

Hodrusról az út nyugatra, a Garam völgye felé vezet, de délre is 
lehet, a Szikence-patak irányába, Bál: felé utazni.

4. Vihnye
Akár autóval, akár gyalog megyünk Selmecbánya egykori fürdő- 
helyére, a Vöröskúttól kell indulnunk. A gyalogút a hegyeken ke
resztül, a műút, átkelve a vízválasztón, a Vihnye-patak (Vyhniansky 
potok) völgyében vezet.

Az országúton jobbra elhagyjuk a Rossgrundi-tavat [Rozgrunské- 
(Stiavnické) jazero], balról pedig a Kisbányára, Bankára (Schütters- 
berg; Banky) vezető utat. Ezután a Windischleuten (Vindislajtna) 
nevű telepen hajtunk keresztül. Az egykori Hont és Bars vármegye 
határa következik, majd az Óantaltáró. Végül beérünk Vihnyére.

Vihnye (Eisenbach; Vyhne) tulajdonképpen két régebbi telepü
lést is magába foglal. Selmec felől Peszerény (Besserung; Peserani) 
volt, a Garam felől pedig a tulajdonképpeni Vihnye. ősrégi bánya
telep és ősrégi fürdőhely.

„Vichnye, gyönyörű völgyben, mellyet a sok gyümölcsösök bájo- 
lóvá tesznek, meleg vasfürdővel, melly beteges, elgyengült asszo
nyoknak hasznos’’ — írták róla a múlt század közepén. A század- 
fordulóra azután a modern kor követelményeinek megfelelően ki
építették, Selmecbánya város házi kezelésébe vette. Az egykori pan
ziók, vendégházak közül még néhány látható ma is. A fürdőtelepről 
több séta- és turistaút vezet a gyönyörű erdőkbe, hegyekbe. Mi csak 
a településtől északra lévő Kőtengert (Kamenné more) ajánljuk ift 
megtekinteni. Érdekes, védett geológiai érték. Mintegy 500 m hosz- 
szú ér. 200 m széles terület, amely környékén források is vannak. 
Aki nem akar felmenni a Kőtengerhez, annak is érdemes legalább 
a község templomáig felkapaszkodnia. Onnan ugyanis látható a 
szemben lévő hegy oldalán a Kőtenger egy része.

Vihnye Selmecbánya város erdőgazdálkodásában jelentős szerepet 
töltött be. A fürdőtelep körül véderdőket jelöltek ki, míg a selmec- 
vihnyei út mellett (ahol egyébként erdőőri lak is volt) mintaszerű 
erdőgazdálkodást folytattak. Az 1914. évi nemzetközi erdészeti kong
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resszuson ezeket az erdőket kívánták a külföldi szakembereknek 
megmutatni, de tudjuk, hogy a rendezvény a háború kitörése miatt 
elmaradt.

Ha a Garam felé folytatjuk az utunkat, akkor az egykori Kachel- 
mann-féle üzemek helyén álló gyárakat látjuk, majd leérünk a folyó 
völgyében fék vő Szénás falvba  (Senitz; Bzenica). Egykor a fürdőven
dégek jelentős része a Szénásfalu — Vihnye vasútállomásról érkezett 
a vihnyei kúrára. „Posta-, távíró-, távbeszélő- és vasúti állomás, 
1000 hold gyönyörű fenyves erdő, 130 kilométer hosszú sétautak” — 
szólt egy 1906. évi ajánlat. Tehát Vihnyén mindazt kereshették és 
megtalálhatták, ami a kényelmet, de a kikapcsolódást, pihenést je
lentette a századfordulón. A mai Vihnye épülő szállodáival, kádfür
dőivel szintén igyekszik a kornak megfelelő kényelmet és pihenést 
biztosítani az ideérkezőknek.

5. Szklenófürdő
Szldenóra a jelzett turistaút Vöröskúttól vezet, míg autóval a 
várost az egykori Bélabányai-kapu irányában hagyjuk el. A Bélabá- 
nyai-tó (Belianské jazero) után azonban nem térünk el Bélabányá
ra, hanem balra, észak felé haladunk. Átérve Bars vármegyébe, Len
génél (Teplitzdorf; Teplá, Podhorie) ismételten balra kanyarodunk, 
követjük a Lenge-patak (Teplá) völgyét. Hamarosan egy facsoportot 
pillantunk meg az út bal oldalán, amely alatt emlékmű áll. A tábla 
szövege megközelítő fordításban ez: Prof. Dr. H. D. Wilckens (1763 
—1832), az erdészeti tudomány és oktatás úttörőjének emlékhelye. 
Az emlékművet állították 1912-ben, felújították 1987-ben, az erdé
szeti tanintézet alapításának 180. évfordulóján.

Itt állunk tehát a szklenói Wilckens-emlék előtt, amelyet sokáig 
eltűntnek hittünk. Mit is jelentett Szklenó és Wilckens az erdészeti 
oktatásban?

WILCKENS számára a szászkői kincstári uradalomhoz tartozó 
szklenói erdőt jelölték ki a gyakorlatok tartására. 1809-ben már itt 
ültetett fákat a hallgatókkal, és felújításokat végzett. 1810-ben pe
dig azt kérte, hogy kimondottan oktatási célokra engedjenek át 
Szklenón egy erdőrészt. 1814-ben megkapta rá az engedélyt, hozzá
kezdhetett tehát a szklenó-repistyei erdőrészek berendezéséhez. El
végezték az erdőrendezési munkálatokat, amelyek alapján azután 
WILCKENS irányításával folyt az erdőművelés és erdőhasználat kü
lönféle munkáinak gyaJkorlati megvalósítása. Nagy súlyt helyezett a 
mellékhasználatok, illetve a fafeldolgozás bemutatására, gyakorol
tatására is. Szénégetőhelyeket, (cser)kéregtörőmalmot és fűrészmal
mot létesítettek.
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WILCKENS legnagyobb kedvteléssel azonban a vetéssel és az ül
tetéssel foglalkozott. Azon a helyen, ahol az egyik gyakorlati fog
lalkozás alkalmával hallgatóival együtt ültetett fákat, tanítványai a 
század közepén emlékkövet állítottak fel.

Ezt az emlékkövet újították meg 1912-ben, és látták el „Wilckens 
emlékének!” felirattal. VADAS JENŐ és MUZSNAY GÉZA buzgól- 
kodott azon, hogy az aranybetűs tábla elkészüljön, a juharok és más 
fák megfelelő keretet biztosítsanak az emlékhelynek. A fák megöre
gedtek, a kő megújult — WILCKENS emléke él Szklenón.

Folytatva útunkat Szklenó fürdőre (Glasserhau; Sklené Teplice) 
érünk. A (községet oklevélben legelőször 1373-ban említik, mégpedig 
„Haisspad” néven. Tehát már akkor is nevezetes lehetett gyógyvi
zeiről. Forrásait ma is mozgásszervi, bőr-, ideg- és nőgyógyászati pa
naszok gyógyítására használják.

A település látnivalója az 1754-ben épített barokk templom és kolos
tor. A fürdőn kívül pedig még az, hogy a világ első műszaki egyesü
lete itt alakult meg: a „Soeietát dér Bergbaukunde” 1786-ban Szkle
nón jött létre. A selmeci professzorok ugyanis itt mutatták be a vi
lág sok országából összesereglett szakembereinek új amaigamációs 
eljárásukat. Ezt az alkalmat használták fel a nemzetközi bányászati
kohászati társaság megalakítására. Később pedig kiadványokat is 
megjelentettek. A napóleoni háborúk következtében azonban meg
szűnt a társaság. (Az alapításra az egyik fürdőépületben tábla utal.)

Ha a település után tovább folytatjuk utunkat a patak völgyében, 
elérjük a Szabó-sziklát (Szabóova skala). A mintegy 50 méter magas 
andezitsziklát a múlt század jeles geológusáról, SZABÓ JÓZSEFről 
nevezték el, aki a Selmeci-érchegység legelső geológiai térképét ké
szítette. A szikla 1907 óta védett, sőt a „Szabó szikla” felirat is meg
maradt.

A Szabó-sziklával szemközti hegyoldal botanikai ritkaságok ottho
na. Az itt kibukkanó riolitgörgeteget vastag mohapárna takarja. A 
kövek közötti réseken a hegytetőről hideg levegő áramlik a völgy felé, 
melyet egy-egy kürtőnél kezünkkel jól érzékelhetünk. A riolit igen 
savanyú málladéka, a hűvös mikroklíma néhány szubalpin-boreális 
faj megtelepedését tette lehetővé. Tömeges a szőrös nyír (Betula pu- 
bescens), gyakori cserjék a fekete és ükörke lonc (Lonicera nigra, L. 
xylosteum), szirti madárbirs (Cotoneaster integerrima.) A gyep
szintben a Selmeci-érchegységben igen ritka vörös áfonya (Vaccini- 
um vitisidaea) szőnyegét látjuk, de felfedezhetjük a fekete áfonyát 
(Vaceinium myrtillus) is. E sajátos termőhely fajaiból még egyet 
emelünk ki, éspedig a hármas levelű Waldstein-pimpót (Waldsteinia
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ternata). Ezt a növényt vidékünkön máshol sehol nem találjuk. A 
terület védelem alatt áll.

A Szabó-szikla után kiérünk a Garam völgybe.

X. Búcsú Selmecbányától -
A Selmec-patak völgyében Hontnémetiig

A Seimec-patakot követve, kilépve az egykori Szentantali-kapun, 
ipari tájon haladunk keresztül. Ott állt valamikor az állami kohó
mű, ahol most is kohászattal összefüggő tevékenységet folytatnak. 
Selmectől mintegy 5 km-re viszont beérünk (Hont-) Szentantal 
(Au; Antol) községbe. A település az itt lévő Koháry-Coburg-kas- 
télyról nevezetes. Mi is legelőször ezt tekintsük meg!

A kastélyt egy középkori vár helyén, 1744-50 között, késő barokk 
stílusban építették. Érdekessége, hogy annyi kapuja van, ahány év
szak (4), annyi kéménye, ahány hónap (12), annyi szobája, ahány hét
(52) és annyi ablaka, ahány nap (365) van egy évben. A kastélyban 
a Koháry-Coburg család berendezési tárgyai és gyűjteményei, to
vábbá a földszinten erdészeti, faipari és vadászati múzeum látható. 
Anélkül, hogy a kiállítás részleteibe belemennénk — bejáratánál ese
tenként magyar nyelvű vezető is kapható —, csak az egykori faki
termelési eszközökre, a Koháry-Coburg család vadásztrófeáira és 
metszetgyűjteményére hívjuk fel a figyelmet.

A Koháry család 1622-ben kapta meg ezt a birtokot, majd a 
Koliáryak fiúágának kihalása után, az 1820-as években, a napóleo
ni háborúkban kitűnt Coburg hercegi családhoz — igen sok perss- 
kedés és pénz árán — került. Róluk tudnunk kell, hogy a „Coburg 
herezegi fatermési táblák” az ő gömöri (és részben alföldi) birto
kain készültek. A táblák összeállítója, GREINER LAJOS ugyanis az 
ő szolgálatukban állt.

A kastély egy igen figyelemre méltó parkban található, amelyet 
szintén érdemes megnézni. A mintegy 25 hektáron elterülő park 
ugyanis tipikus példája a XIX. századi angolkertnek. A kastély 
melletti és mögötti részen már csak nyomokban fedezhető fel a 
mértani szabály szerint nyírott sövényekből (puszpáng) kialakított 
pár tér. A park többi részében az eredeti, őshonos fás növényzetet 
használták fel annak kialakításához. Bükk, hársak, juharok, gyer
tyán, lucfenyő, erdei- és jegenyefenyők alkotják az állomány (park) 
java részét. Az így kialakuló képet csak nagyon kevés exótával 
(mamutfenyő, tiszafa, duglászfenyö) színesítik.
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Az angolpark jellegzetessége jól megfigyelhető. Azaz, a kezelt 
parkrészlet fokozatosan olvad bele a hasonló fafajokból álló kör
nyező állományba. A kialakított, kezelt utak fokozatosan erdei ös
vényekké válnak. S a látogató szinte nem érzékeli, hogy már el
hagyta a parkot és a természetes erdőben jár. Az angolpark ro
mantikus, szentimentális elemeiből a kert kialakításán kívül olyan 
parképítészeti berendezéseket is találunk, mint a műbarlang (grot- 
ta), filagória, vízesés és mesterséges tavacska. A parkban az úthá
lózat természetesen szabálytalan, de külön figyelmet érdemel a ke
rítésen kívüli hársfasor, amely a község templomához vezet.

Szenf.antalt már 1266-foan határjárási jegyzőkönyvben említik. A 
Hunt nemzetségnek volt ősi birtoka. Temploma azonban újabb, a 
régi helyett 1789^ben építették. A késő barokk stílusú, Szent Antal
nak szentelt templomot azóta is többször átépítették. (Üvegablakai 
például az államfordulat után készültek.) Igazi nevezetessége nem 
is az épület, hanem az, hogy sokáig itt tartották a XVI. század 
nagy festőjének, MS mesternek az oltárát. A művet feltehetően 
Selmecbánya részére készítette 1506-ban. Selmecről került Szent- 
antalra, majd az esztergomi és budapesti múzeumokba. Egy képét 
azonban továbbra is a szentantali templomban őrzik, amiért ér
demes 8 plébániát, illetve a gondnokot megkeresni, velük a temp
lomot kinyittatni.

Szentantalt ne hagyjuk úgy el, hogy a kastélyból a patak és az 
országút mellé visszaereszkedve, a patak és az út mellett álló Ne- 
pomuki Szent János-kápolnára pillantást ne vetnénk. Felirata („Tol- 
le Kohárianum vota coelo Johannes”) a Koháry családra utal.

Szentantal után az egykori Pivovár majorsági épületekre, sörfőzö- 
házra, téglagyárra és kohóra emlékezhetünk, de hamarosan beérke
zünk a Selmectől 12 km-re lévő Berencsfaluba (Prinzdorf; Pren- 
cov). Neve már 1245-ben kelt oklevélben szerepel, amikor IV. Eéla 
Prinz comesnek ajándékozta, aki a kapott földet benépesítette. A 
XVII. században ez a falu is a Koháryakhoz került.

Berencsfalu plébánosa volt az az ANDREJ KMET’ (1841—1908), 
akit mi főleg botanikai munkássága révén ismerünk. (Selmecbá
nyán szobra van.) Róla nevezték el az innen a Szitnyára vezető 
utat. Nehéz, meredek út ez, amely a Kis-Szitnyán keresztül vezet a 
Szitnyára.

Az országút jobb oldalán, a templommal nagyjából egy vonalban, 
egy bokrétafa alatt az autóval utazónak is érdemes megállnia Szűz 
Mária szobra található itt, amelynek mellékalakja, István kirá Kaink 
az országot jelképező koronát felajánlja a Magyarok Nagyasszo
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nyának. A szobor felirata: DEIPARE VIRGINIS DIVIQUE STE- 
PHANI PRIMI HUNGÁRIÁÉ REGIS HONORIBUS MDCCCXX1 
S. P.

A következő település, Hontnémeti (Bajerdorf; Hontianské Nem- 
ce) egykor az esztergomi székeskáptalan birtoka volt. Még a múlt 
század elején is vásártartási joggal rendelkező mezővárosként tar
tották számon. A XVIII. században az évenként engedélyezett h \t 
vásárt azonban olyan kevesen látogatták, hogy a káptalan jobbá
gyait rendelte ki, akik színleges vásárt rendeztek: kiállították mar
háikat, mint az vásárkor szokásos. így a vásártartási jog megma
radt, de a település csak a vasútépítés után fejlődött. Itt érünk rá 
a Lévára, illetve Ipolyságra vezető útra, továbbá az Ipolyság—Zó
lyom közötti vasútra, míg a Selmec-patak folytatja útját dé]i dél
nyugati irányba az Ipoly felé.
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Ábrák jegyzéke

1. Selmecbánya és környéke (+  névjegyzék)
2. A Kálvária látképe
3. Kilátás a Kálváriáról (+  névjegyzék)
4. A római katolikus temető vázrajza
5. Az alsó evangélikus temető vázrajza
6. A felső evangélikus temető vázrajza
7. A botanikus kertek és az akadémiai épületek 

helyszínrajza
8. Az Erdészeti palota alaprajza (+  beosztási jegyzék)
9. A kisiblyei tanulmányi erdő térképe a századfordu

lóról (+  névjegyzék)
10. A kisiblyei dendrológiai gyűjtemény vázrajza
11. Selmecbánya nevezetességei (a város vázlatos térképe)
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T - l l l  •• i .  ffElkoszono

„Szép kis város Selmecbánya .. — énekelték az egykori akadé- 
minák szerte az országban. A város szépségeit a házakhoz, he
gyekhez, emberekhez kötődő emlékek felidézése tette feledhetetlen
né. Ezeket az .emlékeket természetesen ki-ki magával vitte a sírba. 
Néhány selmeci nótát, kevés érzelmi, hangulati leírást, egy-egy írás
ban is megörökített anekdotát hagytak ránk. Na és a várost, hogy 
mi is töltsük meg emlékekkel, felfedezésekkel. Jelen könyvünkkel 
mi csak a házak és hegyek ismeretéhez tudunk segítséget adni. De 
mégis, a selmeci vademecummal — szándékunk szerint — talán 
könnyebb lesz a városhoz kapcsolódó élményeket megszerezni és 
feldolgozni.

A XX. század végének embere a jelen Selmecével találkozik. 
Utunk ieírása során mi igyekeztünk ezt figyelembe venni. Mégsem 
tudtunk foglalkozni a város jelenlegi látnivalóival, új nevezetessé
geivel, hiszen történelmi utazást ígértünk — a történelmi helyekre.

Amikor már ismerjük Selmec nevezetes házait, amikor már tud
juk az Akadémia épületeinek rendeltetését, amikor már jártunk 
Kisiblyén, Szklenón vagy a Szitnyán, amikor már láttuk a várost 
a Kálváriáról és a Paradicsom-hegyről, gondoljunk a Seimectől 
búcsúzó akadémistákra. Ezt a várost hagyták itt Balogh Laci zene
kar ának kíséretében a Vigadóbeli bál után az örök ígéretekkel és 
fogadalmakkal. „Az út, mely hazámba visszavisz, filiszter leszek 
magam is” — énekelték, s a Szentantali-kapunál felhangzói!: 
bűcsúköszöntés: Valete!
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Névmutató

TELEPÜLÉSEK

Almás (Jablonovce) 35 Hontnémeti (Bajerdorf; Honti
Antol (Szentantal; Au) 107 anské Nemce) 109
Au (Szentantal; Antol) 107 Hronská Breznica (Garamberzen
Bacsófalva (Pocúvadlo) 35 ce) 37
Bad’an (Bagyan) 35 Hronská Dúbrava (Felsőbesenyő) 37
Bagonya (Bohunice) 33 Ilija (Illés) 103
Bagyan (Bad’an) 35 Illés (Ilija) 103
Bajerdorf (Hontnémeti; Istvánháza, Szitnyatő (Stefultov;

Hontianské Nemce) 109 Steffelsdorf) 102
Bakabánya (Pukanz; Pukanec) 35 Jablonovce (Almás) 35
Banka, Kisbánya (Schüttersberg; Kecskés (Kozelnik) 38

Banky) 104 Kisbánya, Banka (Schüttersberg;
Banky (Kisbánya, Banka; Banky) 104

Schüttersberg) 104 Kisiblye (Giesshübl; Kysihybel) 79
Banská Belá (Bélabánya; Dilin) 99 Kolpach, Tópatak (Goldbach;
Banská Hodrusa (Hodrusbánya; Bansky Studenec) 99

Hodritsch) 103 Kozelnik (Kecskés) 38
Banská Stiavnica (Selmecbánya; Kysihybel (Kisiblye; Giesshübl) 79

Schemnitz) 39 Lenge (Teplitzdorf; Teplá,
Bansky Studenec (Tópatak, Podhorie) 105

Kolpach; Goldbach) 99 Peserani (Peszerény; Besserung) 104
Bát (Bátovce) 33 Peszerény (Besserung; Peserani) 104
Bátovce (Bát) 33 Piarg, Windschacht (Hegybánya,
Berencsíalu (Prinzdorf; Prencov) 108 Szélakna; Stiavnické Bane) 36
Besserung (Peszerény; Peserani) 104 Pocúvadlo (Bacsófalva) 35
Bélabánya (Dilin; Banská Belá) 99 Podhorie, Teplá (Lenge; Teplitz
Bohunice (Bagonya) 33 dorf) 105
Bzenica (Szénásfalu; Senitz) 105 Prencov (Berencsfalu; Prinzdorf) 108
Dilin (Bélabánya; Banská Belá) 99 Prinzdorf (Berencsfalu; Prencov) 108
Eisenbach (Vihnye; Vyhne) 104 Pukanec (Bakabánya; Pukanz) 35Felsőbesenyő (Hronská Dúbrava) 37 Pukanz (Bakabánya; Pukanec) 35Garamberzence (Hronská Schemnitz (Selmecbánya; Banská

Breznica) 37 Stiavnica) 39Giesshübl (Kisiblye; Kysihybel) 79 Schüttersberg (Kisbánya, Banka;
Glaserhau (Szklenófíirdő; Sklené Banky) 104

Teplice) 106 Selmecbánya (Schemnitz; Banská
Goldbach (Tópatak, Kolpach; Stiavnica) 39

Bansky Studenec) 99 Senitz (Szénásfalu; Bzenica) 105
Hegybánya, Szélakna (Piarg, Sklené Teplice (Szklenófürdő;

Windschacht; Stiavnické Bane) 36 Glaserhau) 106
Hodritsch (Hodrusbánya; Banská Steffelsdorf (Istvánháza, Szitnya

Hodrusa) 103 tő; Stefultov) 102
Hodrusbánya (Hodritsch; Banská Stefultov (Istvánháza: Szitnyatő;

Hodrusa) 103 Steffelsdorf) 102
Hontianské Nemce (Hontnémeti; Stiavnické Bane (Hegybánya,

Bajerdorf) 109 Szélakna; Piarg, Windschacht) 36
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Szentantal (Au; Antol) 107 Teplitzdorf (Lenge; Teplá,
Szklenófürdő (Glaserhau; Sklené Podhorie) 105

Teplice) 106 Tópatak, Kolpach (Goldbach;
Szélakna, Hegybánya (Piarg, Bansky Studenec) 99

Windschacht; Stiavnické Bane) 36 Vihnye (Eisenbach; Vyhne) 104
Szénásfalu (Senitz; Bzenica) 105 Vyhne (Vihnye; Eisenbach) 104
Szitnyatő, Istvánháza (Stefultov) 102 Windschacht. Piarg (Hegybánya, 

Szélakna; Stiavnické Bane)Teplá, Podhorie (Lenge; Teplitz- 36
dorf) 105

u t c á k , t e r e k

Akadémia utca, Bélabányai út 
(Akademická ul.)

Akademická ul. (Akadémia utca, 
Bélabányai út)

Alsó utca, Erzsébet utca 
(Dolná ul.)

Alsó Rózsa utca (Dolná Ruzová 
ul.)

Andreja Kmet’a ul. (Arany utca, 
Deák Ferenc utca)

Antona Pecha ul. (Zsigmondi 
utca)

Arany utca, Deák Ferenc utca 
(Andreja Kmet!a ul.)

Bélabányai út, Akadémia utca 
(Akademicka ul.)

Deák Ferenc utca, Arany utca 
(Andreja Kmet’a ul.)

Dolná ul. (Alsó utca, Erzsébet 
utca)

Dolná Ruzová ul. (Alsó Rózsa 
utca)

Erzsébet tér
Erzsébet utca, Alsó utca 

(Dolná ul.)

Ezüst utca (Strieborná ul.)
Honvéd utca (Sládkovicova ul.)
Kossuth Lajos tér (námestie 

SNP)
Námestie SNP (Kossuth Lajos 

tér)
Novozámocká ul. (Péch Antal 

utca)
Oberer Ring (Szentháromság 

tér; Trojicné námestie)
Péch Antal utca (Novo

zámocká ul.)
Sládkovicova ul. (Honvéd utca)
Strieborná ul. (Ezüst utca)
Szentháromság tér (Oberer 

Ring; Trojicné námestie)
Trojicné námestie (Szent- 

háromság tér; Oberer Ring)
T. Vansovej ul. (Vöröskúti 

utca)
Vöröskúti utca (T. Vansovej 

ul.)
Zsigmondi utca (Antona Pecha 

ul.)
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(61) Alsó evangélikus temető
(19) Alsó gyógyszertár
(2) Árpád-házi (Türingiai) Szent 

Erzsébet-kápolna =  Kostolik 
sv. A lzbety

(73) Bányászati és kohászati 
palota

(11) Baumerth-ház
(38) Baumgarten-ház
(56) Belházy-ház
(69) Bélabányai-kapu
(41) Boschányi- (Szájbely-)ház
(4) Cipőgyár
(3) Dohánygyár 
(68) Erdészeti Kísérleti Állomás 
(72) Erdészeti palota
(39) Evangélikus líceum
(27) Evangélikus templom
(65) Faller-ház
(62) Felső evangélikus temető 
(7) Fizély-kert
(16) Flemming-ház 
(71) Fortuna-ház
(59) Frauenbergi- (Havas Boldog

asszony-) templom — Kostol 
P. Márie Sne&nej

(22) Fritz-ház
(9) Glanzenberg-tárna
(59) Havas Boldogasszony- 

(Frauenbergi-) templom  =
Kostol P. Márie Sneznej

(60) Hegybányai- (Szélaknai-f 
Piargi-)kapu =  Piarska brána

(17) Heim-ház
(33) Heinz-ház
(43) Hellenbach-ház
(28) Hohehaus (Magasház;

Prasovnya)
(66) Ifjúsági Kör háza 
(26) Irgalmas nővérek leány

iskolája
(40) Joerges nyomda
(1) Kálvária
(13) Kamaraház 
(51) (Kék)Szőlő Fogadó
(46) Keller-ház
(74) Kémiai palota
(57) Klopacska
(20) Krecsmáry-ház 
(64) Leányvár (Újvár) — Novy

zámok
(32) Lienpacher—Reutter-ház 
(37) Litschauer-ház 
(36) Lövölde
(28) Magasház (Hohehaus;

Prasovnya) 48

(30) Marschalkó- (Zsembery-)ház 
(25) Márla-szobor
(15) Nagyboldogasszony- (Plébá

n ia te m p lo m  =  Kostol 
Nanebovzatia P. Mária

(53) Neuschwanter-ház
(12) Ocsovszky-ház 
(77) Óposta
(50) óvár =  Stary zámok 
(68) Pacher-táró
(5) Pénzügyőrség
(60) Piargi- (H e g y b á n y a iS zé l- 

aknai-)kapu =- Piarska 
brána

(14) Piarista rendház 
(45) Pischl-ház
(15) Plébánia- (Nagy boldogasz- 

szony-)templom  =  Kostol 
Nanebovzatia P. Márie

(28) Prasovnya (Hohehaus; 
Magasház)

(18) Privitzky-ház
(70) Professzori villatelep
(76) Római katolikus főgimnázium
(59) Római katolikus temető
(31) Rothahn- (Rubigall-)ház 
(31) Rubigall- (Rothahn-)ház
(63) Schacht
(42) Szarvas Szálló
(41) Szájbely- (Boschányi-)ház
(2) Szent Erzsébet-kápolna =-- 

Kostolik sv . Alzbety
(29) Szentháromság-szobor
(23) Szent Katalin-templom — 

Kostol sv. Katariny
(60) Szélaknai- (Hegybányai 

Piargi-)kapu =  Piarska 
brána

(44) Szitnyai-ház
(51) Szőlő Fogadó
(35) Tanítóképző épülete
(34) Tanítóképző internátusa
— Terasz
(47) Trencsánszky-ház
(64) Újvár (Leányvár) =  Novy 

zámok
(24) Városháza
(75) Vaskohászati anyagvizsgáló 

laboratórium
(54) Városi kórház
(10) Velics-ház
(6) Vigadó
(21) Wankovics-féle üzlet
(30) Zsembery- (Marschalkó-)ház
(67) Zsidó imaház
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SOFA-THERM
A SOFA— THERM fa nyílászárócsalád újszerű szerkezeti és 
funkcionális tulajdonságaival, kiváló hő- és hangszigetelésével 
hazánk legkorszerűbb ablak, illetve erkélyajtó típusa.

Rejtett vasalatok, többpontos zá
ródás, bukó-nyíló nyitásmód, és 
HUNGAROPAN hőszigetelő 
üvegezés biztosítja a kiváló mű
szaki paramétereket.

Könnyű utólagos beépíthető
ség, és egyszerű szerelési fázi
sok segítik az építkezés során 
vásárlóinkat.

Több mint 20 féle méretből vá
laszthatja ki az Ön számára leg
megfelelőbb termékeket, melye
ket védőfóliás csomagolásban 
hozunk forgalomba.

A modern építkezés elengedhetetlen tartozéka 
a „SOFA— THERM” nyílászárócsalád!

szépség, stabilitás,

technikai színvonalS0PR0NIVALWWT
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