
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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