
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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Az angolpark jellegzetessége jól megfigyelhető. Azaz, a kezelt 
parkrészlet fokozatosan olvad bele a hasonló fafajokból álló kör
nyező állományba. A kialakított, kezelt utak fokozatosan erdei ös
vényekké válnak. S a látogató szinte nem érzékeli, hogy már el
hagyta a parkot és a természetes erdőben jár. Az angolpark ro
mantikus, szentimentális elemeiből a kert kialakításán kívül olyan 
parképítészeti berendezéseket is találunk, mint a műbarlang (grot- 
ta), filagória, vízesés és mesterséges tavacska. A parkban az úthá
lózat természetesen szabálytalan, de külön figyelmet érdemel a ke
rítésen kívüli hársfasor, amely a község templomához vezet.

Szenf.antalt már 1266-foan határjárási jegyzőkönyvben említik. A 
Hunt nemzetségnek volt ősi birtoka. Temploma azonban újabb, a 
régi helyett 1789^ben építették. A késő barokk stílusú, Szent Antal
nak szentelt templomot azóta is többször átépítették. (Üvegablakai 
például az államfordulat után készültek.) Igazi nevezetessége nem 
is az épület, hanem az, hogy sokáig itt tartották a XVI. század 
nagy festőjének, MS mesternek az oltárát. A művet feltehetően 
Selmecbánya részére készítette 1506-ban. Selmecről került Szent- 
antalra, majd az esztergomi és budapesti múzeumokba. Egy képét 
azonban továbbra is a szentantali templomban őrzik, amiért ér
demes 8 plébániát, illetve a gondnokot megkeresni, velük a temp
lomot kinyittatni.

Szentantalt ne hagyjuk úgy el, hogy a kastélyból a patak és az 
országút mellé visszaereszkedve, a patak és az út mellett álló Ne- 
pomuki Szent János-kápolnára pillantást ne vetnénk. Felirata („Tol- 
le Kohárianum vota coelo Johannes”) a Koháry családra utal.

Szentantal után az egykori Pivovár majorsági épületekre, sörfőzö- 
házra, téglagyárra és kohóra emlékezhetünk, de hamarosan beérke
zünk a Selmectől 12 km-re lévő Berencsfaluba (Prinzdorf; Pren- 
cov). Neve már 1245-ben kelt oklevélben szerepel, amikor IV. Eéla 
Prinz comesnek ajándékozta, aki a kapott földet benépesítette. A 
XVII. században ez a falu is a Koháryakhoz került.

Berencsfalu plébánosa volt az az ANDREJ KMET’ (1841—1908), 
akit mi főleg botanikai munkássága révén ismerünk. (Selmecbá
nyán szobra van.) Róla nevezték el az innen a Szitnyára vezető 
utat. Nehéz, meredek út ez, amely a Kis-Szitnyán keresztül vezet a 
Szitnyára.

Az országút jobb oldalán, a templommal nagyjából egy vonalban, 
egy bokrétafa alatt az autóval utazónak is érdemes megállnia Szűz 
Mária szobra található itt, amelynek mellékalakja, István kirá Kaink 
az országot jelképező koronát felajánlja a Magyarok Nagyasszo
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nyának. A szobor felirata: DEIPARE VIRGINIS DIVIQUE STE- 
PHANI PRIMI HUNGÁRIÁÉ REGIS HONORIBUS MDCCCXX1 
S. P.

A következő település, Hontnémeti (Bajerdorf; Hontianské Nem- 
ce) egykor az esztergomi székeskáptalan birtoka volt. Még a múlt 
század elején is vásártartási joggal rendelkező mezővárosként tar
tották számon. A XVIII. században az évenként engedélyezett h \t 
vásárt azonban olyan kevesen látogatták, hogy a káptalan jobbá
gyait rendelte ki, akik színleges vásárt rendeztek: kiállították mar
háikat, mint az vásárkor szokásos. így a vásártartási jog megma
radt, de a település csak a vasútépítés után fejlődött. Itt érünk rá 
a Lévára, illetve Ipolyságra vezető útra, továbbá az Ipolyság—Zó
lyom közötti vasútra, míg a Selmec-patak folytatja útját dé]i dél
nyugati irányba az Ipoly felé.
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