
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

77



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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