
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

34



(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.
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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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