
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

32



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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