
IX. Selmecbánya körüli túrák

1. Séta a város körüli hegyeken

Aki Selmecet meglátogatja, ne mulassza el a várost a környező 
hegyekről is megtekinteni, illetve a közeli hegyek nevezetességeit 
megismerni! Tulajdonképpen egyetlen nagyobb sétával végig lehet 
haladni a várost északról és nyugatról határoló hegyeken, közben 
lépésről lépésre feltárul Selmec panorámája.

A sétát legcélszerűbb a Szentháromság téren kezdeni. Onnan 
északi irányba, a Vöröskúti úton indulunk el. A Vöröskúti úttól 
jobbra tartva, jelzett úton, de az újabban kiépített egyéb séta* 
utakon haladva is megtekinthetjük az Ó-(városi-)hegyen (Glanzen- 
bergen) folyó ásatások eredményeit. A bányászkodás, a városi házak 
és a kőfalak, erődítmények nyomai arra utalnak, hogy a város je
lentős része még a XIII—XV. században is ezen a hegyen állt. Az 
Óhegyet ma sűrű erdő borítja, amelyet a századfordulón telepítet
tek, és jól védi a kiásott városmaradványokat.

Kiérve a Vöröskútra (Cervena studna), tájékozódjunk a további 
útirányokat illetően! Látjuk, hogy tulajdonképpen egy hágón va
gyunk, ahová Bélabánya felől műút is vezet. Itt van a Vöröskúti-tó 
is, amelyről az Ipoly és a Garam vízválasztóját jelentő hágó a nevét 
kapta. (Egyes leírások szerint Vöröskút a Thököly-féle harcok so
rán lemészárolt mártírok vérétől vöröslő vízről nyerte a nevét.)

Vöröskúttól a várost nyugatról határoló Paradicsom-hegyre (Pa- 
radais) két út indul. (A szintén itt elágazó műutak közül az észak
nyugatra tartón Vihnyére, a nyugatra tartón pedig Hodrusbányára 
mehetünk.) A meredekebb úton a Paradicsom-hegy, Kamen (Nad 
Kamen), Tanád gerincén sétálhatunk végig. Az út elején, közvetle
nül a Paradicsom-hegy csúcsa alatt kereszt áll, amelynek tövéből 
különösen szép a kilátás: beláthatunk a Hodrusi-völgybe, balra pe
dig a város teljes panorámája tárul elénk. Igaz, néhol zavarja a ki
látást az erdő. Erről tudnunk kell, hogy csak a századforduló óta 
ilyen erdős a Paradicsom-hegy oldala. Előtte évtizedekig erdőtlen, 
kopasz hegy emelkedett az erdészeti felsőoktatásnak is otthont adó 
város felé. A múlt század végén kezdtek itt nagyobb erdősítést, 
amelyből mintegy 71 kh-nyi fenyőerdőt Erzsébet királyné emlékére 
telepítettek.

Ha nem a hegygerincen való sétát választjuk, akkor is megcso
dálhatjuk a város teljes panorámáját. A szintén Vöröskúttól indu- 
ió Eötvös Loránd út ugyanis 800 m átlagos magasságban vezet, ahcn-
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nan szintén belátjuk Selmecet. Az út nevét 1896-ban kapta, amikor a 
Magyar Turista Szövetség Selmecbányán tartotta közgyűlését. Az 
eseményen megjelent a szervezet elnöke, báró EÖTVÖS LORÁND 
is, akinek bemutatták ezt a sétautat, majd megkérték, hogy róla 
nevezhessék el.

Az Eötvös-útról természetesen több csapás is vezet fel a gerincre, 
aki tehát a séta közben meggondolja magát, és a hegygerincen 
való sétát választja, felmehet. Előtte azonban az Eötvös-út egyik 
nevezetességét, az Ottergrundi-tavat [Ottergrundské (Paradajské) 
jazero] feltétlen érdemes megnézni. Ez a tó ugyanis a Selmec körüli 
tórendszer legmagasabban fekvő tagja. (A víztükör 800 m magas
ságban van.)

Tovább haladva az úton ne felejtsünk el megemlékezni CSONT- 
VÁRY KOSZTKA TIVADARról sem, aki ebből a hegyoldalból 
festette meg Selmecbánya látképét! Hamarosan feltűnik előttünk a 
Klingertárnai-tó (Klingerské jazero), majd Felső-Rónára (Horná 
Rovha) érünk. Mielőtt azonban megismerkednénk az egykori villa
teleppel, érdemes egy kitérőt tennünk felfelé, a Tanád-hegy irá
nyába. (Akik a hegygerincen jöttek, azok kitérő nélkül is érintik a 
következő látnivalót.)

A felső-rónai kálvária mellett jutunk el az egykori Teréz-akná- 
hoz. A kerítéssel körülvett területen láthatók a középkori bányász
kodás nyomai: felszíni vájatok, mélyítések.

Felső-Róna településének kialakulása is a bányászattal függ össze 
(erre utalnak a bányászházak, a régi templom és természetesen az 
aknák), de a századfordulón Selmecbánya üdülőhelyévé akarták 
fejleszteni. A villaépítést vállalóknak a város ingyen adott telket, 
de sokáig a település legjelentősebb épülete a Rózsa Szálló volt. Ma 
már ezt nem találjuk, csak az egykori épület mellett álló vörösfe
nyőkre vethetünk egy pillantást. Az „ózondús levegőjű fenyveserdő
re”, ahogyan egykor hirdették Felső-Rónát, ma már inkább a lakó
házak és a mindent betöltő gépjárműforgalom a jellemző.

Felső-Rónáról műút vezet Selmecre, de gyalogúton is lesétálha
tunk a városba, a Hegybányai-kapuhoz.

2. Utak a Szitnyára
A Selmeci-érchegység nevezetes kirándulóhelyére több úton is fel
juthatunk. Mint már a város Szélakna felőli megközelítésekor em
lítettük, a Bacsófalvi-tótól is vezet fel jelzett út (Király Ernő út) a 
hegyre. Emellett megközelíthető Berencsfalváról, a Kis-Szitnya felől 
is. Mi mégis az Istvánházán, illetve az Illésen keresztül vezető utat 
ajánljuk.
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A városból Szentantal felé indulunk ki, majd az Illést jelző táb
lánál Istvánháza (Steffelsdorf, Steplitzhof; Stefultov) irányába té
rünk. A most is Selmechez tartozó település főutcáján autóval is 
végigmehetünk, de a továbbiakban gyalog folytatjuk az utat. István
háza egyébként a település főutcájától jobbra fekszik, míg balra az 
egykori Szitnyatő (Podsitnianska) van. Istvánháza Selmec jellegze
tes külutcája volt, míg Szitnyatő a Koháry-Coburg család birtoka.

Istvánháza végétől jelzett turistaút vezet fel a Keresztútra (Krizs- 
nára). Itt több turistaút is találkozik, sőt a Hegybányai-kaputól 
autóval is eljuthatunk idáig. A Krizsnáról a Petrov-hegyet északról 
megkerülő úton a Gretzmacher-forrásig jutunk el. (Nevét GRETZ- 
MACHER GYULÁról, az Akadémia egykori tanáráról kapta.) 
Majd az Almásrét és a Tatárrét következik. Ez utóbbit az 1599-ben 
állítólag itt táborozó krími tatár csapatokról nevezték el. (Itt talál
kozik a Bacsófalvi-tótól felvezető út az északi irányból érkezővel.) 
A Tatárrét fölé magasodik a Szitnya sziklakúpja, ahová lépcsők ve
zetnek fel.

A Szitnya  (Sitno) 1009 méteres magasságával a Selmeci-érchegy- 
ség legkiemelkedőbb hegye. Tetejére már 1727-ben a Koháry család 
(akikhez évszázadokig tartozott a hegy) építtetett egy pavilont. Ez a 
múlt század közepén tönkrement, de 1887-ben újjáépítették. Az új 
pavilon létrehozásában és berendezésében jelentős szerepet vállalt 
a Magyarországi Kárpát Egylet Szitnya Osztálya, amely 1082-ben 
alakult, és az Akadémiához is számtalan szállal kötődött. (A sel
meci turistamozgalom azonban már az 1850-es években kezdődött. 
Egyes források arra utalnak, hogy a „Szitnya Club” 1861—62-töl 
működött. Akkor pedig a legelső turistaegylet lehetett, sőt Európá
ban is az elsők között állt. Működését jelzett turistautak, forrás
foglalások, kiépített pihenőhelyek bizonyítják. A Szitnya Osztály 
1891-ben csatlakozott a Magyar Turista Szövetségihez.)

A hegycsúcson ma is álló (átalakított) pavilonban berendezett ki
állításon a Szitnya Osztályról is láthatunk néhány dokumentumot. 
Ha a pavilon elől szétnézünk, a csúcsot övező sziklák látványában 
és a Szitnyáról elénk táruló panorámában gyönyörködhetünk. Egy
kor úgy jellemezték a kilátás nagyszerűségét, hogy a hegyről 18 
vármegye látszik. Tény az, hogy a déli, lapályos vidékről észak felé 
fordulva tiszta időben akár a Magas-Tátráig is el lehet látni.

A Szitnyára az 1970-es években tévétornyot, sőt m űutat építettek. 
Tehát a megközelítése jelentősen könnyebbé vált. Mi azért mégis 
azt ajánljuk, hogy az Illés felé induló turistaúton, a Kis-Szitnya 
felé fekvő Szitnya várhoz gyalog menjünk le.

A vár építésének körülményeiről nem maradtak fenn írásos em
lékek, a vele kapcsolatos események csak a XVI. századtól követ
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hetők nyomon. Akkor a korszak ismert kalandorának, Balassa 
Menyhértnek volt a birtoka. A várat az országgyűlési végzés elle
nére sem rombolták ekkor le, hanem majd csak a kuruckorban 
pusztult el. Ma magas fekvése és a szitnyai kilátóhelyhez való kö
zelsége miatt látogatják, falmaradványai azonban alig utalnak az 
egykori rablófészek szerkezetére.

A Kis-Szitnyáról (Sitience) leereszkedve Illés (Ilija) községbe 
érünk be. A falu nevezetessége az a román stílusú templom, ame
lyet 1 225-ben építettek.

Illés után beérünk Istvánházára, majd Selmecbányára.

3. Hodrusbánya

Selmecbánya egykori „külutcájába” a Vöröskúttól indulhatunk. 
Jelzett turistaút is követi a Hodrusi-völgyet, de autóval is mehe
tünk. A völgy a vidék legszebb utazását ígéri állandóan változó 
természeti képeivel, regényes fekvésű tavával. Mielőtt azonban az 
úttól balra lévő tóhoz befordulnánk, álljunk meg az út jobb olda
lán található egykori honvédemlék előtt. Bár a szöveges tábla már 
hiányzik, de emlékezzünk meg azokról a hősökről, akik Görgey 
1849. január 22-i hodrusi csatájában a szabadságért haltak meg! (A 
táblát 1884 pünkösdjén helyezték e!.)

Alsó- és Felső-Hodrusi-tó volt egykor, de a Felsőt bányaművelés 
miatt lecsapolták. Az Alsó-Hodrusi-tó (Dolno'hodrusské jazero) vi
szont bájos fekvésével, tiszta vízével megállásra kényszeríti a lá
togatót. Pihenő után azonban folytassuk az utat, és nézzük meg 
Hodrusbányát is.

Hodrusbánya (Hodritsch; Banská Hodrusa) alapítása azokkal a 
harcokkal függ össze, amelyeket Selmec vívott a környék feudális 
uraival. Hodrust 1352-ben bizonyos Kerling faluból menekülők 
alapították azzal, hogy Selmec biztonságot, védelmet nyújt nekik a 
feudális hatalmasságok ellen. A környező ezüstbányák jövedelme 
azonban meghozta a hodrusiak bátorságát, úgyhogy a XV. század 
utolsó évtizedében már a királynál jártak függetlenségük ügyében. 
Településüket szabad királyi városi rangra akarták emeltetni, ami
re Dobzse László — az üres kincstárt gyarapító ajándék láttán — 
igent mondott. A selmeciek azonban nem hagyták annyiban a dol
got. A kiváltságlevelet hozókat felkoncolták, Hodrusbánya pedig 
megmaradt továbbra is jobbágyfalunak. A selmeci polgárok ugyan
is féltették a selmeci jogkönyvben biztosított jogaikat, hiszen egy 
új bányaváros még a selmeci polgárokkal szemben is jogokkal ren
delkezett volna. Így maradt a falu a XIX. század végéig Ssiinec 
birtoka. A törökök többször, még 1678-ban is feldúlták.
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Hodrusbánya mai látnivalóit a régi bányászházak, bányászattal 
kapcsolatos épületek (klopacska) és az egyházi emlékek adják. Kál
váriája — a község közepén — 1752-ből való. A legrégibb temp
loma, a Szent Miklós-templom 1387-ben épült. Késő gótikus oltára 
a XV. században készült. A temető melletti Szent Péter és Pál- 
templomot a XVI. században emelték, a belső berendezése pedig 
XVJII. századi, barokk stílusú. A község harmadik temploma, az 
evangélikus, amelyet 1845 óta használnak.

Hodrusról az út nyugatra, a Garam völgye felé vezet, de délre is 
lehet, a Szikence-patak irányába, Bál: felé utazni.

4. Vihnye
Akár autóval, akár gyalog megyünk Selmecbánya egykori fürdő- 
helyére, a Vöröskúttól kell indulnunk. A gyalogút a hegyeken ke
resztül, a műút, átkelve a vízválasztón, a Vihnye-patak (Vyhniansky 
potok) völgyében vezet.

Az országúton jobbra elhagyjuk a Rossgrundi-tavat [Rozgrunské- 
(Stiavnické) jazero], balról pedig a Kisbányára, Bankára (Schütters- 
berg; Banky) vezető utat. Ezután a Windischleuten (Vindislajtna) 
nevű telepen hajtunk keresztül. Az egykori Hont és Bars vármegye 
határa következik, majd az Óantaltáró. Végül beérünk Vihnyére.

Vihnye (Eisenbach; Vyhne) tulajdonképpen két régebbi telepü
lést is magába foglal. Selmec felől Peszerény (Besserung; Peserani) 
volt, a Garam felől pedig a tulajdonképpeni Vihnye. ősrégi bánya
telep és ősrégi fürdőhely.

„Vichnye, gyönyörű völgyben, mellyet a sok gyümölcsösök bájo- 
lóvá tesznek, meleg vasfürdővel, melly beteges, elgyengült asszo
nyoknak hasznos’’ — írták róla a múlt század közepén. A század- 
fordulóra azután a modern kor követelményeinek megfelelően ki
építették, Selmecbánya város házi kezelésébe vette. Az egykori pan
ziók, vendégházak közül még néhány látható ma is. A fürdőtelepről 
több séta- és turistaút vezet a gyönyörű erdőkbe, hegyekbe. Mi csak 
a településtől északra lévő Kőtengert (Kamenné more) ajánljuk ift 
megtekinteni. Érdekes, védett geológiai érték. Mintegy 500 m hosz- 
szú ér. 200 m széles terület, amely környékén források is vannak. 
Aki nem akar felmenni a Kőtengerhez, annak is érdemes legalább 
a község templomáig felkapaszkodnia. Onnan ugyanis látható a 
szemben lévő hegy oldalán a Kőtenger egy része.

Vihnye Selmecbánya város erdőgazdálkodásában jelentős szerepet 
töltött be. A fürdőtelep körül véderdőket jelöltek ki, míg a selmec- 
vihnyei út mellett (ahol egyébként erdőőri lak is volt) mintaszerű 
erdőgazdálkodást folytattak. Az 1914. évi nemzetközi erdészeti kong
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resszuson ezeket az erdőket kívánták a külföldi szakembereknek 
megmutatni, de tudjuk, hogy a rendezvény a háború kitörése miatt 
elmaradt.

Ha a Garam felé folytatjuk az utunkat, akkor az egykori Kachel- 
mann-féle üzemek helyén álló gyárakat látjuk, majd leérünk a folyó 
völgyében fék vő Szénás falvba  (Senitz; Bzenica). Egykor a fürdőven
dégek jelentős része a Szénásfalu — Vihnye vasútállomásról érkezett 
a vihnyei kúrára. „Posta-, távíró-, távbeszélő- és vasúti állomás, 
1000 hold gyönyörű fenyves erdő, 130 kilométer hosszú sétautak” — 
szólt egy 1906. évi ajánlat. Tehát Vihnyén mindazt kereshették és 
megtalálhatták, ami a kényelmet, de a kikapcsolódást, pihenést je
lentette a századfordulón. A mai Vihnye épülő szállodáival, kádfür
dőivel szintén igyekszik a kornak megfelelő kényelmet és pihenést 
biztosítani az ideérkezőknek.

5. Szklenófürdő
Szldenóra a jelzett turistaút Vöröskúttól vezet, míg autóval a 
várost az egykori Bélabányai-kapu irányában hagyjuk el. A Bélabá- 
nyai-tó (Belianské jazero) után azonban nem térünk el Bélabányá
ra, hanem balra, észak felé haladunk. Átérve Bars vármegyébe, Len
génél (Teplitzdorf; Teplá, Podhorie) ismételten balra kanyarodunk, 
követjük a Lenge-patak (Teplá) völgyét. Hamarosan egy facsoportot 
pillantunk meg az út bal oldalán, amely alatt emlékmű áll. A tábla 
szövege megközelítő fordításban ez: Prof. Dr. H. D. Wilckens (1763 
—1832), az erdészeti tudomány és oktatás úttörőjének emlékhelye. 
Az emlékművet állították 1912-ben, felújították 1987-ben, az erdé
szeti tanintézet alapításának 180. évfordulóján.

Itt állunk tehát a szklenói Wilckens-emlék előtt, amelyet sokáig 
eltűntnek hittünk. Mit is jelentett Szklenó és Wilckens az erdészeti 
oktatásban?

WILCKENS számára a szászkői kincstári uradalomhoz tartozó 
szklenói erdőt jelölték ki a gyakorlatok tartására. 1809-ben már itt 
ültetett fákat a hallgatókkal, és felújításokat végzett. 1810-ben pe
dig azt kérte, hogy kimondottan oktatási célokra engedjenek át 
Szklenón egy erdőrészt. 1814-ben megkapta rá az engedélyt, hozzá
kezdhetett tehát a szklenó-repistyei erdőrészek berendezéséhez. El
végezték az erdőrendezési munkálatokat, amelyek alapján azután 
WILCKENS irányításával folyt az erdőművelés és erdőhasználat kü
lönféle munkáinak gyaJkorlati megvalósítása. Nagy súlyt helyezett a 
mellékhasználatok, illetve a fafeldolgozás bemutatására, gyakorol
tatására is. Szénégetőhelyeket, (cser)kéregtörőmalmot és fűrészmal
mot létesítettek.
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WILCKENS legnagyobb kedvteléssel azonban a vetéssel és az ül
tetéssel foglalkozott. Azon a helyen, ahol az egyik gyakorlati fog
lalkozás alkalmával hallgatóival együtt ültetett fákat, tanítványai a 
század közepén emlékkövet állítottak fel.

Ezt az emlékkövet újították meg 1912-ben, és látták el „Wilckens 
emlékének!” felirattal. VADAS JENŐ és MUZSNAY GÉZA buzgól- 
kodott azon, hogy az aranybetűs tábla elkészüljön, a juharok és más 
fák megfelelő keretet biztosítsanak az emlékhelynek. A fák megöre
gedtek, a kő megújult — WILCKENS emléke él Szklenón.

Folytatva útunkat Szklenó fürdőre (Glasserhau; Sklené Teplice) 
érünk. A (községet oklevélben legelőször 1373-ban említik, mégpedig 
„Haisspad” néven. Tehát már akkor is nevezetes lehetett gyógyvi
zeiről. Forrásait ma is mozgásszervi, bőr-, ideg- és nőgyógyászati pa
naszok gyógyítására használják.

A település látnivalója az 1754-ben épített barokk templom és kolos
tor. A fürdőn kívül pedig még az, hogy a világ első műszaki egyesü
lete itt alakult meg: a „Soeietát dér Bergbaukunde” 1786-ban Szkle
nón jött létre. A selmeci professzorok ugyanis itt mutatták be a vi
lág sok országából összesereglett szakembereinek új amaigamációs 
eljárásukat. Ezt az alkalmat használták fel a nemzetközi bányászati
kohászati társaság megalakítására. Később pedig kiadványokat is 
megjelentettek. A napóleoni háborúk következtében azonban meg
szűnt a társaság. (Az alapításra az egyik fürdőépületben tábla utal.)

Ha a település után tovább folytatjuk utunkat a patak völgyében, 
elérjük a Szabó-sziklát (Szabóova skala). A mintegy 50 méter magas 
andezitsziklát a múlt század jeles geológusáról, SZABÓ JÓZSEFről 
nevezték el, aki a Selmeci-érchegység legelső geológiai térképét ké
szítette. A szikla 1907 óta védett, sőt a „Szabó szikla” felirat is meg
maradt.

A Szabó-sziklával szemközti hegyoldal botanikai ritkaságok ottho
na. Az itt kibukkanó riolitgörgeteget vastag mohapárna takarja. A 
kövek közötti réseken a hegytetőről hideg levegő áramlik a völgy felé, 
melyet egy-egy kürtőnél kezünkkel jól érzékelhetünk. A riolit igen 
savanyú málladéka, a hűvös mikroklíma néhány szubalpin-boreális 
faj megtelepedését tette lehetővé. Tömeges a szőrös nyír (Betula pu- 
bescens), gyakori cserjék a fekete és ükörke lonc (Lonicera nigra, L. 
xylosteum), szirti madárbirs (Cotoneaster integerrima.) A gyep
szintben a Selmeci-érchegységben igen ritka vörös áfonya (Vaccini- 
um vitisidaea) szőnyegét látjuk, de felfedezhetjük a fekete áfonyát 
(Vaceinium myrtillus) is. E sajátos termőhely fajaiból még egyet 
emelünk ki, éspedig a hármas levelű Waldstein-pimpót (Waldsteinia
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ternata). Ezt a növényt vidékünkön máshol sehol nem találjuk. A 
terület védelem alatt áll.

A Szabó-szikla után kiérünk a Garam völgybe.

X. Búcsú Selmecbányától -
A Selmec-patak völgyében Hontnémetiig

A Seimec-patakot követve, kilépve az egykori Szentantali-kapun, 
ipari tájon haladunk keresztül. Ott állt valamikor az állami kohó
mű, ahol most is kohászattal összefüggő tevékenységet folytatnak. 
Selmectől mintegy 5 km-re viszont beérünk (Hont-) Szentantal 
(Au; Antol) községbe. A település az itt lévő Koháry-Coburg-kas- 
télyról nevezetes. Mi is legelőször ezt tekintsük meg!

A kastélyt egy középkori vár helyén, 1744-50 között, késő barokk 
stílusban építették. Érdekessége, hogy annyi kapuja van, ahány év
szak (4), annyi kéménye, ahány hónap (12), annyi szobája, ahány hét
(52) és annyi ablaka, ahány nap (365) van egy évben. A kastélyban 
a Koháry-Coburg család berendezési tárgyai és gyűjteményei, to
vábbá a földszinten erdészeti, faipari és vadászati múzeum látható. 
Anélkül, hogy a kiállítás részleteibe belemennénk — bejáratánál ese
tenként magyar nyelvű vezető is kapható —, csak az egykori faki
termelési eszközökre, a Koháry-Coburg család vadásztrófeáira és 
metszetgyűjteményére hívjuk fel a figyelmet.

A Koháry család 1622-ben kapta meg ezt a birtokot, majd a 
Koliáryak fiúágának kihalása után, az 1820-as években, a napóleo
ni háborúkban kitűnt Coburg hercegi családhoz — igen sok perss- 
kedés és pénz árán — került. Róluk tudnunk kell, hogy a „Coburg 
herezegi fatermési táblák” az ő gömöri (és részben alföldi) birto
kain készültek. A táblák összeállítója, GREINER LAJOS ugyanis az 
ő szolgálatukban állt.

A kastély egy igen figyelemre méltó parkban található, amelyet 
szintén érdemes megnézni. A mintegy 25 hektáron elterülő park 
ugyanis tipikus példája a XIX. századi angolkertnek. A kastély 
melletti és mögötti részen már csak nyomokban fedezhető fel a 
mértani szabály szerint nyírott sövényekből (puszpáng) kialakított 
pár tér. A park többi részében az eredeti, őshonos fás növényzetet 
használták fel annak kialakításához. Bükk, hársak, juharok, gyer
tyán, lucfenyő, erdei- és jegenyefenyők alkotják az állomány (park) 
java részét. Az így kialakuló képet csak nagyon kevés exótával 
(mamutfenyő, tiszafa, duglászfenyö) színesítik.
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