
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

79



okozott, már szóltunk az akadémiai botanikus kerteknél. Mivel 
WILCKENS tanári működése alatt, 1832-ig, a kisiblyei botanikus
ke rt-alapítás nem valósulhatott meg, tanulmányi erdő céljaira a 
szászkői bányakincstári uradalomban fekvő szklenói erdőt használ
ták. WILCKENS hallgatóival már az 1809-ik évtől gyakorlatokat 
tartott, ahol főként a különböző erdősítési módokat m utatták be.

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

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

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

A tanulmányi erdő

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

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

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

Erdő

392,13

Termékeny 

Ház, kert,
csemetekert

4,62

Szántó Rét 

2,93 76,84

Terméketlen

21,45

kh

összes

497,97

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

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

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

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

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

Viselje e csúcs 
WAGNER KÁROLY 

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

A magyar erdészeti irodalom eszméjét 
lelkesülő tanítványai előtt.

Ennek emlékét ünnepelték meg itt a 
magyar erdészek 

1900. júl. 1.

A KISIBLYEI TANULMÁNYI ERDŐ TÉRKÉPE 
A SZÁZADFORDULÓRÓL 

(9. sz. ábra)

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

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

A csemetekert

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

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

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

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

A tógazdaság

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

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

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

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

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

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

A dendrológiai kert

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

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

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



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

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

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

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

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

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

Tábla Parcella Fafaj (taxon) Telepítés éve

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

Cryptomeria japonica 1959/66

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

Abies homolepis 
Chamaecyparis nootkatensls 
’Pendula’

1950

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

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

Picea pungens 
Chamaecyparis lawsoniana 
’Plumosa’

1905/08

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

I 32 Chamaecyparis lawsoniana 
’Squarrosa’

1906/08/63/71

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

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

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

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

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

82 — —

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

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

Salix fragilis spont.

3
4

Ohamaecyparis lawsoniana 
Chamaecyparis lawsoniana 
’Erecta viridis’

1943

1900
4
4

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

1963

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

Thuja occidentalis ’Rheingold’
1967

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

II

Parcella Fafaj (taxon) Telepítés éve

10--13 — _

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

Thuja plicata ’Zebrina’
1965

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

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

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

lanceolata 1909?
26 Fraxinus pennsylvanica var.

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

35 Larix decidua 1912
36 Larix decidua 1912
37 — —

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

44 Salix fragilis i&pont.
45--46 — —

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

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

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

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

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

III 1 — —

2 Carpinus betulus spont.
3 Corylus avellana 1904
4
K

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

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

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

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

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

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

Parcella Fafaj (taxon) Telepítés éve

44 Juglans sieboldiana 1906/12
45 Aesculus hippocastanum 1970?
46 Rhamnus cathanticus spont.
47 Crataegus laevigata 1902
48 Robinia pseudoacacia ’Bessoniana’ 1911/12/14
49 Juniperus chinensis 1963
49 Robinia pseudoacacia 1908/14
50 Juniperus chinensis 1963
50 Gleditsia triacanthos 1907/14/66
51 Larix gmelini var. japonica 1938
51 Robinia pseudoacacia 1908/14
52 Larix kaempferi 1938
53 Picea abies ’Septentrionalis’ 1938
54 Quercus palustris 1900/14
54 Quercus rubra 1900
55 Quercus nigra 1901/12
55 Quercus robur 1901/12
55 Quercus rubra 1901
56 Quercus rubra 1912
57 Juglans mandschurica 1906/53/54
58 Pseudotsuga menziesii var. glauca 1906
58 Pseudotsuga menziesii var. viridis 1906
59 Aesculus hippocastanum 1970?
59 Aesculus parviflora 1970?
60 Cornus alternifolia 1911/50
60 Rhododendron fajok 1970
61 Sorbus aucuparia 1906
62 Thujopsis dolabrata 1927
62 Pterocarya rhoifolia 1911/12/14/40
63 Chaenomeles lagenaria 1902
64 Pinus peuce 1943
64 Thuja plicata ’Zebrina’ 1943
64 Torreya californica 1969
65 Thuja occidentalis ’Malonyana’ 1967
65 Cornus cousa 1964
65 Cotoneaster bullatus 1966
65 Cotoneaster multiflorus 1966
65 Prunus divaricata 1960
66 Prunus divaricata 1960
66 Prunus serotina 1905/13
67 Liriodendron tulipifera spont.
67 Malus eleyi 1951
68 Larix decidua 1913
68 Liriodendron tulipifera 1906/14
69 Magnólia acuminata 1905/08/14
70 Carya ovata 1905/14
71 Carya glabra 1905/14
72 Pseudotsuga menziesii var. glauca 1906
73 Magnólia stellata 1988
74 Morus alba 1924
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III 75 Sorbus intermedia 1912/13
76 Thujopsis dolabrata 1927
76 Amelanchier canadensis 1927
77 Larix decidua 1913
77 Pinus leucodermis 1943
77 Pseudotsuga menziesii var. viridis 1938
77 Acer ginnala 1938
77 Aesculus parviflora 1927
78 Pinus leucodermis 1943
78 Pinus peuce 1943
78 Acer ginnala 1978
78 Aesculus parviflora 1927
79 Pinus banksiana 1913
79 Thuja occi-dentalis ’Malonyana’ 1967
79 Torreya califonica 1969
79 Cotoneaster bullatus 1966
79 Prunus divaricata 1960
80 Thuja occidentalis ’Malonyana’ 1967
80 Cotoneaster bullatus 1966
80 Malus sargentii 1964
80 Pterocarya rhoifólia 1940
80 Rhododendron catawbiense 1967
81 Phellodendron sachalinense 1907/11/12/43
82 Phellodendron amurense 1908/13/14/43
83 Betula verrucosa 1907
84 Carya tomentosa 1905/14
85 Larix decidua 1913
86 Larix decidua 1913
87 Amelanchier asiatica 1927
87 Crataegus crus-gallii 1912
88 Metasequoia glyptostroboides 1959
88 Amelanchier florida 1927
88 Eleagnus multiflora 1927
88 Nothofagus obliqua 1960
89 Larix decidua 1913
89 Pseudotsuga menziesii var. viridis 1938
89 Thujopsis dolabrata 1927
89 Eleagnus multiflora 1927
89 Prunus serotina spont.
90 Larix decidua 1913
90 Thujopsis dolabrata 1927
90 Acer ginnala 1938
90 Cotoneaster multiflorus 1938?
90 Mahis pumila spont.
91 Metasequoia glyptostroboides 1959
91 Acer ginnala 1938
91 Prunus mahaleb 1927
91 Salix alba ’Tristis’ 1970?
92 — —

93 Thuja occidentalis ’Malonyana’ 1967
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III

Parcella Fafaj (taxon) Telepítés éve

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

Thuja occidentalis ’Malonyana’
1964

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

’Plumosa nana’
1964

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

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

1 Picea pungens ’Glauca’ 1926
1 Picea pungens ’Argentea’ 1926
1 Acer palmatum ’Rubrifolium’ 1988
2 Thuja occidentalis 1927
2 Thuja plicata ’Zebrina’ 1927
2 Thuja occidentalis ’Hoveyi’ 1927
3 Alnus japonica 1967
3 Alnus tinctoria 1967
3 Catalpa speciosa 1955
3 Populus alba 1954
3 Ptelea trifoliata 1927
4 Acer pseudoplatanus ’Purpurascens’ 1958
4 Populus canadensis 1927
5 Pseudotsuga menziesii var. glauca 1927
5 Pseudotsuga menziesii var. viridis 1927
5 Acer campestre 1900
5 Acer pseudoplatanus 1901
6 Abies cephalonica 1938
6 Abies cilicica x cephalonica 1938
6 Abies nordmanniana 1938
7 Rhus typhina 1938/51
8 Acer pseudoplatanus ’Purpurascens'' 1958
8 Acer tataricum 1958
8 Juglans mandschurica 1954
8 Rhus typhina 1951
9 Picea orientalis 1926
9 Ptelea trifoliata spont.
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IV 10 Abies borisii-regis 1978
10 Abies concolor x ? 1987
10 Abies pinsapo 1978
10 Acer circinatum’ 1908/12
11 Abies veitchii 1938
12 Chamaecyparis lawsoniana 1927
12 Picea abies ssp. borealis 1938
13 Picea abies s&p. borealis 1938
14—15 — —

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

Az „E betű”

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

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

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

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

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

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

A mai Kisiblye

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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