
3 Összefoglalás

A főiskola tanári karának 1917. évi felterjesztésében 
olvashatjuk: „Amint az életképes város szebben, fényesebben 
kél ki poraiból a kiállott tűzvész után, úgy kell az életre hivatott 
országnak is megerősödnie és felvirágoznia a háborút követő 
béke korszakában!”116 Nos, ez nem következett be. A 
történelmi Magyarország romokban hevert, kiszolgáltatva az 
ellenséges hatalmak kényének-kedvének. A békekötés mégis 
meghozta az ország gazdasági és kulturális élete 
újjászervezésének lehetőségét, benne a felsőoktatásét is. Sopron 
„erdész főváros” lett, ahol a két világháború közötti időben 
főleg azok a tanárok tanítottak -  legalábbis az erdész karon - , 
akiknek jó részét a Selmecről való menekülés utáni hónapokban 
Kaán Károly helyettes államtitkár javaslatára nevezték ki. Hogy 
aztán a szervezeti változások sem akkor, sem pedig a második 
világháború utáni időkben (sőt napjainkban sem) nem szűntek 
meg, nem csupán Trianon, továbbá az újabb, vesztes 
világháború következményeként kell értékelnünk. Nem, hanem 
a Selmec-kérdésben is mindig ott lévő gazdasági, ebből 
következő (országos) pénzügyi és politikai szempontokkal. S 
ezek hol az egyik, hol a másik követelésre, célra voltak 
kedvezők, illetve hátráltatók.

Ha most, jó száz év után próbálnánk mérleget vonni abban 
a kérdésben, hogy vajon a Selmecet ellenzőknek, vagy éppen az 
azt pártolóknak volt-e igazuk, az előbb említetteket feltétlenül 
figyelembe kell vennünk. Selmec valóban egy -  mai, divatos 
szóhasználattal megfogalmazva -  „szerves fejlődés” 
eredményeként vált mind a bányászati-kohászati, mind az 
erdészeti felsőoktatás székhelyévé. De ugyanígy „szerves 
fejlődésnek” kell felfognunk az ércbányászat visszafejlődését is, 
ami aztán a város elszegényedéséhez, ezzel együtt az intézmény
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lehetőségeinek a beszűküléséhez vezetett. Selmec 
balszerencséjére a műszaki felsőoktatás eme bázisán nem 
fejlődött tovább például sem a (bányászati) gépgyártási, sem a -  
mondjuk -  geológiai tudományos kutatás, oktatás, így a selmeci 
intézmény valóban kezdte elveszíteni helyzeti előnyeit. A tanári 
kar ezt felismerte és a megoldások után kutatott, amit azonban 
át- és átszőttek a legkülönfélébb egyéni érdekek. Ugyanez 
érvényes az erdész szakra is, ráadásul ott még többletérvként a 
bányászok-kohászok „bénító hatása” is szerepelt. Mégis, éppen 
a két világháború közötti történelem bizonyság rá, hogy egy 
ilyen közegben is volt lehetőség a továbblépésre. Ugyanakkor el 
kell ismernünk, hogy az a bizonyos „szerves fejlődés” 
Selmecen látható zsákutcája nem egyedül bányász-kohász- 
erdész probléma, hanem az ország XIX-XX. századi gazdasági 
és politikai változásainak egyik „terméke” S ebből a 
szempontból vizsgálva az évtizedek során felhozott pro és 
kontra érveket, összességében mindkét oldal álláspontját el kell 
fogadnunk.

A „Selmec-kérdés” tehát történelmi távlatból is a nehezen 
megoldható, talán éppen alig megválaszolható feladatok közé 
tartozik. Akkor pedig csak az marad, hogy a szívünkre hallgatva 
Selmecet sirassuk, míg az eszünkre támaszkodva fogadjuk el: 
Selmecet előbb-utóbb el kellett hagyni.
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