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Beköszöntő
„Schernnitz ist (lein Gott, deine Mutter, Braut, Sehwester, Geliebte -  (lein alles. 

Wer ihrn Sehaden antut, ist auch, dein Feind!”

„Selmec az Istened, Anyád, Szeretőd, Mindened. Aki bántja, Ellenséged!”

„Ha Selmec hív... Ez a hívás az erdészeknek pontosan kétszáz évi* szól. A város az erdészeti ok ta tás 
mellett term észetesen egész lényével kapesolódott a „testvérszakok” az erdész-bányász-kohász tá r 
sadalom eseményeihez, így a szakm ai egyesületek vándorgyűléseihez. Je len  kötettel történelm i u ta 
zásra is hívunk. Olyan utazásra , amely Selmeebánya uteáin az egykori diákok és professzorok nyom a
it követi. Ezek a nyomok ott vannak a selmeei köveken, sőt a város körüli hegyeken, erdőkben. Az 
idővel megfakuló, elmosódó emlékekből m ostani u tazásunk  során különösen az erdészek szám ára be- 
eseseket elevenítjük tel. Az egykori balekok szorongó érzésével közeledünk a városhoz, hogy a felfede- 
zé. ráism erés után átérezzük a búcsúzó firm ák vidám-szomorú Selm ee-siratását. U tazásunk során 
tehát a múltbéli, a letűnt Selmecet akarjuk  felfedezni a mai, megváltozó városban. A múltidézést 
igyekszünk elősegíteni a századfordulón készült selmeei fényképek közreadásával is.

A szakmai egyesületek rendezvényeire, nemesak a diákkorban m egism ert helyszínek újra felkere
sésének vágya m iatt került, az „ősbányavárosban” sor, hanem m ert esetenként komoly szakm ai h á t
térrel kellett egy-egy, az egyleti tagokat izgató kérdést megvitatni. Az U ngariseher Forstverein (.Ma
gyar Erdészegylet) és az Országos Erdészeti Egyesület két alkalom mal, 18(i4-ben és 1900-ban ta r 
to tta  Selmeebányán a vándorgyűlését. Ez utóbbival kapcsolatban hadd em lítsük meg: az erdészek 
gyűlésével egy időben az O rszágos M agyar B ányászati és Kohászati Egyesület tagjai is Selmeeen 
gyűltek össze. S ebből az alkalomból nemesak a B ányászati palota hivatalos m egnyitására került sor, 
hanem a közös felsőoktatási intézm ény további sorsáról is tárgyaltak . A város, főleg pedig a közös ta n 
intézet ugyanis kezdett egyre „szűkebb” lenni. A Selmeehez való ragaszkodás, főleg pedig a várost B u
dapesttel (esetleg Tem esvárral vagy Kassával) felcserélő tanári kar erőtlensége (ma így m ondanánk: 
gyenge érdekérvényesítő) képessége) 1918 végéig mégis itt és együtt ta r to tta  az A kadém iát, illetve* a 
Főiskolát. Amikor pedig történelm ünk szörnyű tragédiája idején költözni kellett, a Selmec utáni vá
gyódás minden korábbinál erősebben tö rt a felszínre. Most, az erdészeti felsőoktatás két évszázados 
jubileum a alkalmából ismét hív Selmec -  és nekünk menni kell!

Történelm i utazásunk közben különösen hálával gondolunk azokra, akik segítséget nyújto ttak  az 
emlékek felidézésében. Köszönjük Kovács F. Lajosnak'], U m juss Lászlónak és Hirdl (rjj illának']' az ál
dozatos, hasznos segítséget. Varija Tamásnak  a selmeei tem etők szakm ai sírjainak felú jításáért és 
közzétételéért, Szemcretj Tamásnak  a hagyományos nótákban való eligazításért, Ébert A ndrásnak  a 
selmeei helyszínen nyújto tt segítségéért vagyunk hálásak. Külön köszönetét, mondunk R iu n p f 
M ónikának, aki a rajzokat, térképeket készítette. Ugyancsak köszönettel tartozunk  az Ipolyerdő Z rt.- 
nek, a Miskolci Egyetem Levéltárának, a N yugat-m agyarországi Egyetem nek, a Selmeei T ársaság 
nak és a M agyar Mezőgazdasági Múzeum m unkatársainak , akik m unkánkat tám ogatták . Végül pe
dig azoknak mondunk köszönetét, akik a könyv megjelenéséhez anyagilag is hozzájárultak.
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Az Ungariseher Forstverein (Magyar Erdészegylet) 
selmeei közgyűlése(i)

Selmecbánya m int egyleti vánil<)rgyűlés színhelye először 1861-ben me'rült fel. Ez összefüggésben volt 
az uralkodó 1860-ban kiadott „Októberi eliplomá”-jával, a kortársak  által a „m agyar világ” visszatér
tének eredményeivel. A következő évben, 1861-ben ugyanis Divald Adolf és W agner Károly Selm erni 
m egkapta a m agyar nyelvű „Erdészeti L apok” kiadására az engedélyt, miközben az U ngariseher 
F orstverein berkeiben szintén erősödött a „m agyar p á r t” Az egylet vezetősége ekkor, az 1861. évi XI. 
közgyűlés alkalm ával úgy lá tta , hogy célszerű mind a D ivald-W agner által képviselt, esak m agyar 
nyelvű szaklap felé, mind az elsősorban Selmecre összpontosuló „m agyar p á r t” felé nyitni. Ennek je 
le volt W agner Károlvnak (távollétében!) választm ányi taggá választása, s egy esetleges selmeei köz
gyűlés felvetése. (A közgyűlések előkészítéséért általában egy-egy választm ányi tag  volt a felelős.) 
W agner m indenesetre az 1861. októberi levelében leszögezte: egy selmeei közgyűlést nagyon jól (‘lő 
kell készíteni. R áadásul azt ne a szokásos időben, azaz augusztusban vagy szeptemberben, tehát az 
Akadémia oktatási szünetében, „hanem akkor ta rtassék , m ikor az erdőszeti tanuló ifjúság is itt van, 
hogy érdeket költsön az em ber az egyleti m űködés irán t a fiatalságban is, s azonkívül a város sem len
ne' oly élénktelen, m int a szünidők a la tt lenni szokott.”

Az Erdészeti Lapok 1862. évi m egindulása azonban -  elsősorban Divald és az egyleti vezetőség 
közötti levélváltásoknak, sajtó  ú tjáni „üzengetéseknek” köszönhetően -  a selmeei „m agyar p á r t” és az 
egyleti vezetőség között csaknem szakításhoz vezetett. így az 1862. évi vándorgyűlés színhelyéül nem 
Selmecet, hanem Gödöllőt nevezték meg. 1861. decem ber 27-én azonban a „m agyar p á r t” hívei 
Balasitz Manó erdőtanácsos vezetésével Selmecen m egfogalm aztak egy m em orandum ot, amelynek 
legfontosabb követelései: 1. válasszanak új elnököt; 2. az egylet székhelyét tegyék át Pestre; 3. az egy
leti közleményeket ném et mellett magyarul is jelentessék meg; 4. a lak ítsanak egy bizottságot, amely 
eljár a m agyar erdészeti irodalom ügyében; f). az egyleti jegyzőkönyveket mind német, mind m agyar 
nyelven tegyék közzé. E rre a későbbiekben „selmeei jegyz/)könvv”-nek nevezett követelésekre* alapozó
dott az egylet m agyarosítási törekvése, s amely törekvés elől a gróf Königsegg-Aulendorf Gusztáv ál
tal vezetett elnökség egyáltalán nem zárkózott el.

Sőt, mivel a „selmeei jegyzőkönyv” 2. és 4. pontja az alapszabály m egváltoztatását igényelte', remi- 
kívüli közgyűlés kitűzését hatám zták  el. Ennek megfelelően 1862. jú lius 4-5-én (tehát figyek'mbe ver
ték W agner kívánságát is a tanulóifjúságéit illetően) kértek engedélyt a renele'zvény m egtartására. A 
H ely tartó tanács azonban az 1862. jú n iu s 17-én kelt levelében a közgyűlés összehívását m e'gtiltetta, 
monelván, o tt lesz az októberi gödöllői váncle)rgvűlés, a kérdéseket akke>r tárgyalják  me'g. Az e'lnök, a 
bimelalmi gróf, nem hagyta annyiban; ismerteit k'vélben fejtette  ki: a közgyűléseken eeldig semmilyen 
atrocitás nem volt. Az igaz, he>gy Selmecen nincsenek biztosítva attól, hogy valamelyik „felbujtogatott 
ifjú” rendzavarást kövecsen el (m ert bár a helytartó tanácsi K'vél erre nem u ta lt, ele az aelett politikai 
helyzetben nem ve>lt nehéz kitalálni a tiltás mögötti valódi e)kot), de nu'gis Se*lme'c az alkalm as lie'ly az 
e*gye*siilet új alapszabálya, illetve a „selme'ci követelések” nyugeHlt megbeszélésére'. Ugyanakkor az 
U ngarischer Fe)i*stve'rein párt- és nemzetise^gi sze'mpemtból se'mleges szem 'ze t, te'hát az Októbc'ri elip- 
loma szerint a nve'lvi kérde\sne*k (e'z minte'gy válasz ve)lt a „m agyar p á rtn a k ” is), a nyelvhasználatnak 
nem k'liet akaelálva.

A IIe*lytarte>tanács által javasé it göeléjllői vándorgyűlés napirendjébe' nem fért bele*, így fel se'in vet
ték a „selmi'ci követelések” általános m egtárgyalását. Annál is inkább nem, m ert Divald és az e*gyh‘- 
ti vezetőség -  ismét -  polémiát folytatott; ú jra a szeiTezeti és nyelvi kérelések kei’ülte'k napire'iielre*. 
Mai szemmel nézve sa jnálhatjuk , he>gy 1862-ben Selnu'cen nem ta r th a ttá k  nu'g a ívnelkívüli köz
gyűlést, mive‘1 az erelésze‘g y k t m agyarosítása ak á r akkor is végbem ehetett ve>lna. Látjuk, az e'gyle'ti 
w zetőség (élén az (‘liléikkel, aki egyenként nem tu d e tt magyarul) nem zárkózott (‘1 előle'.

Sőt, a „sehiu‘ci p á r t” 1862. október 2-án kelt k'vele alapján gróf Königsegg-Aulendorf Gusztáv le*-
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mondott, s helyette elnöknek -  ismét csak a selmeciek ajánlásával -  ifjú herceg K szterházy Pált vá
lasztották meg, míg az egyik alelnök a szentantali IIe‘lm Kivin lett. (Helyette került aztán a következő 
évben Pálfty István gróf az egyik alelnöki székbe.)

Az 18(j.‘5. évi veszprémi közgyűlésen a következő év helyszínéről nem döntöttek, azt rábízták a vá
lasztm ányra. Az 18(i‘í. november ő-ei választm ányi ülésen aztán  jegyzőkönyvben rögzítették: „a 
következő, XIV közgyűlés helyszínéül a m ár régóta javasolt szabad királyi bányaváros, Selmec válasz
ta to tt, és a titk á rság  felkérendő, hogy a város tek intetes m agisztrátusával ebben a kérdésben lépjen 
érintkezésbe.

így került sor 18(i4-ben az első selmeei közgyűlésre, amelyet az uralkodó is -  tekin tettel a nu‘gje‘- 
le*ntek me‘gve‘ndége‘léséne‘k köte‘leze*ttse'*gére‘ -  800 F t-ta l tám ogato tt.

A z  1864. évi közgyűlés

A  Magyar Erdészegylet f. é. 5., 6. és 7-én Selmeezen tartandó 
XIV. közgyűlésének 

ELŐ RAJZA

A bejelentési hely, hol a szállások kijelölése végett minden t. egyleti tag és vendég személyesen megjelenni 
kéretik, a Fritz-féle ház I-ső emeletében az academiai rajzteremben van, és September 4-én 8 órakor reggel 
nyittatik meg.

Vas á r n a p  September 4-én délután 5 órakor üdvözlő összejövetel a „zöld fához” czimzett kert helyisé
geiben.

H é t f ő n  September 5-én reggel 8 órától 11-ig gyűlés; 11-től 1 óráig az erdészeti füvészkertek, valamint 
az erdészeti tanintézet helyiségeinek és gyűjteményeinek megtekintése. Délután 1 órakor kirándulás a Szklenói 
fürdőbe és útközben az úthoz közel eső állabok megszemlélése. 3 órától 5-ig közös ebéd. 5 órától 8-ig kirándu
lás a Geletneki kőbányáig és vissza Szklenóra. Estve visszamenés Selmeczre.

Ke dden September 6-án reggel 6 órakor összejövetel a fölső piaczon a hajdani bányabíróság épülete 
előtt. Az Academiai könyvtár megtekintése után kirándulás a jegenyefenyvesei végett érdekes Hodrusbányai 
völgybe, és megszemlélése a Bostrichus curvidens által ott megrongált állaboknak; ezután a garam völgyön át a 
Vichnyei fürdőbe ebédre; végre visszautazás Selmeczre s egyszersmind megtekintése az útbaeső állaboknak.

S z e r dá n  September 7én reggel 7 órakor összejövetel a Kamaraházban, kirándulás Stefultón Ilián és a 
herczeg Kóburgi erdőségeken át Szt. Antalba; ott 3-4 óra hosszan tartó ülés. A közös ebéd után kirándulás az 
erdész-academia pagonyába, és búcsúösszejövetel Kíszhüblén.

A tanácskozás alá jövő tárgyak következők:
1. T é t e mé n y .  Közlések és tapasztalatok az erdőmívelés és erdőgazdasági üzem teréről, nevezetesen ér

tekezés a kopár erdei tisztások és más sovány földek értésé körül tett kísérletek és nyert eredmények fölött; az 
erdei magvak gyűjtése épelése és csirképességének tartóssága fölött; az erdők bánlása termése és jövedelme fö 
lőtt, különös tekintettel a cserkéregre suskára makkolás és lombtakarmányra; időjárási viszonyok és 
erdőrongálások fölött általában.

3 . T é t e m é n y .  Miként rendeltessék el a községi erdőgazdászat feletti szükséges államfelügyelet, és med
dig terjedjen az illető állami közegek befolyása.

4. T é t e m é n y . A  szúrombolás leirása különös tekintettel a Selmeczi vidékre, és annak ellenszerei.
5. T é t e mé n y .  A jegenyefenyő mívelésének legczélszerűbb móeija különös tekintettel Selmecz vidékére.
6. T é t e m é n y . A  különféle szenitési módok összehasonlitása, eljárásra költségre és kihozott szénmennyi

ségre nézve, különös figyelemmel a Selmecz vidékén dívó szenitési módokra.
7. T é t e m é n y . A  különféle faeladási módok körül tett tapasztalatok előadása.
8. T é t e m é n y  Tapasztalatok a különféle fanemek tartósságáról a bányamívelésnél.
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MEGHÍVÁS

A  Magyar Erdészegylet f. é. September 5., 6. és 7-én Selmeczbányán tartandó
XIV. közgyűlésére.

A Magyar Erdészegylet igazg. választmánya 1863-ik év November 5-kén tartott ülésében, a Xffl. közgyűléstől 
nyert meghatalmazás folytán, a X I V -  ik k ö z g y ű l é s  h e l y é ü l  S e l me c z  cs.k. fő b á n y a v á r o s t  
v á l a s z t á , s ezen gyűlés ügy vezetésével alolírottat bízta meg.

Ennek következtében bátorkodik az, az Egylet igen tisztelt tagjait valamint az erdészet és vadászat min
den barátait e közgyűlésre meghívni.

Kétséget sem szenved, hogy a bányászati és erdészeti academia nagyszámú, az ország különféle részeiben 
szétszórt növendékeinek nagyrésze felhasználandó a ezen alkalmat, hogy rövidebb vagy hoszszabb idő után kor- 
társaival összejöhessen, s az erdészeti oktatás terén azóta történt előhaladásról személyesen meggyőződhessék

Minthogy előreláthatólag e közgyűlés számos látogatásának fog örvendeni: felkéretnek mind azon tisztelt 
vendégek kik e közgyűlést becses megjelenésökkel megtisztelni szándékoznak, hogy magukat ez iránt alulirott- 
nál l e g k é s ő b  f . é .  A u g u s t u s  20-ig jelentsék, hogy elszállásolásukról illőleg intézkedni lehessen.

Az ország déli részeiből jövő látogatók kik Esztergomig vagy Esztergom-Nánáig a gőzhajón vagy gőzkocsin 
utaznak jól fogják tenni ha magukat az Esztergom-Nánai indóház vendéglőjében jelenteni fogják minthogy in
tézkedés fog történni, hogy az ottani vendéglős által a szükséges alkalmatosságok Selmeczig jutányos árak mel
lett kiállitassanak.

Minthogy az Egylet központi igazgatósága az illető vasutak igazgatóságait a személyszállitásibér mérsék
lése végett megkereste; ne terheltessenek azon urak kik a vasúton akarnának utazni, a szükséges igazolási jegy 
végett idejekorán az Erdészegylet titkárságához Pozsonyba fordulni.

Azon biztos reményben, hogy e közgyűlés a leglátogatottabbak közé fog tartozni, szivélyesen üdvözlöm az 
erdő minden pártfogóit és barátait, -  szerencse fö l !

Se l mec z ,  Julius 10-én 1864.

A XIV. közgyűlés ügyvezetője 
Schwarz Frigyes, 

cs. k. bányatanácsos és az erdészeti-tan tanára.

A  magyar Erdész Egylet Selmeezen.

E lapok t. olvasói rég tudják, hogy a magyar erdészegylet folyó évi nagy gyűlését Selmeezen tartá, így tehát 
semmi újat nem mondunk midőn tudatjuk, hogy e gyűlés maga is kitűzve volt napokon már lefolyt; nó de mint
hogy közönségünk jó nagy része nem volt jelen, időszerinti közleménynek véltük ama három, vagy ha úgy tet
szik négy nap lefolyását pár sorba ide írni, természetesen mellőzve itt mind azt minek közleménye az egyleti 
jegyzőkönyv körébe tartozik.

Vasárnap vagy is Sept. 4 ének délutánján volt a programm szerénti első és ismerkedési összejövetel; a 
„zöldfához” czimzett és a városon kívül levő kerti mulató helyiségben, hol a házra, fák és főbejáratra kitűzött 
háromszinű lobogok már távolról tudaták a jövőmenőkkel, hogy itt ma nem valami közönséges vasárnap van, 
ezt bizonyitá a Selmeczi közönség jó nagy része is mely már ebéd után kigyült hogy lássa azon férfiakat kiket 
az akademikusi élet napjaiból már előbb is ismerhetett.

A főbejárathoz kitűzött zászlók között csinos díszités állott az erdőszök ismeretes üdvözletével; benn a kert
ben sétáló csoportozatok vártak a vendégek érkeztére; a látás és láttatás kedveért kijötteknek egy részét a hely
beli bányászati zenekar mulattatá míg másoknál közbe közbe egy régi ismerős fejezte ki udvariás örömét a fe
lett, hogy ismét találkozhatott.

Este 6 óra tájban több urak kíséretében megjelent az egylet 1-ső Alelnöke Wessely úr is, s szokott nyájás 
és megnyerő modórá val üdözlé régibb és újabb ismerőseit, mire aztán a különben is kissé borús idő miatt be
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sötétedvén a már eljött tagokkal és résztvevőkkel együtt az ezen estére berendezett s a körülményekhez képest 
elég ízléssel is diszitett terembe ment, hol aztán kezdetét vette a tulajdonképeni ismerkedési összejövetel s a 
kölcsönös barátságos üdvözletek sora, később csaknem mindnyájan az asztalok körül foglaltunk helyet Ceres és 
Bachus áldásait a viszontlátás némi hivatalos örömei után társaságosan élvezendők. Vacsora alatt és után a 
helybeli jó Czigány zene őszhangzó játéka nem kevéssé emelte a jó kedvet.

Alelnők úr s véle még nehányan korán távoztak, jó nagy rész egész 10 óráig mulatott, míg a bór és zenétől 
leginkább felvillanyozottak késő éjfél utánig maradtak vissza, szóval úgy látszott hogy egy jó kedvvel párosult 
időtöltés volt s a helyi akadémia egykori növendékei még ez alkalommal se mulaszták el, amaz előbbi tetszetes 
időkhez hiven, egymást megénekelni, mint tevék egykor a feledhetetlen Neuschachton.

Másnap az az Hétfőn délelőtt a városi tanácsház termében körülbelől 100 tag és vendég részvéte mellett 
ülés tartatott, hol a kitűzött themák felett szokás szerint többnyire német nyelven nem annyira értekezletek 
mint sokkal inkább rövid beszélgetések folytak. Az erdőmivelés körül tett kisérletek közlésekor, az ismeretes 
Byrmánféle eljárás felett e művelés lényegének helytelen felfogásából eredt heves szóvita keletkezett mely a 
Mack tanár által adott rövid de alapos megfejtésen végződött.

A második tétemény felett „Miként rendeltessék el a községi erdőgazdászat feletti szükséges állam felügye
let s meddig terjedjen az illető állami közegek befolyása” Pozsonyi jogtudor és tanár Barta Béla úr szólott 
magyar  nyelven s rövid de szabatosan előadott véleményét csengő éljen kisérte.

E vélemény röviden a következőkben ment ki: állíttassanak a kerületi kereskedelmi és iparkamarák mintá
jára erdőszeti törvényszékek melyek tagjai az erdő birtokos községek hivatalos képviselőiből, nagyobb erdőbir
tokosokból és szakértő egyénekből állanának, kik aztán a kerületükben lévő erdőségeknek úgy szaktani mint 
administrationális felügyeletét vinnék. E véleményt miként fennebb is irók éljen kisérte, s nagy fontossága meg 
sem is tagadható, de mindnyájan elkelle ismernünk, hogy hazánk mostani viszonya ilyes ujabb intézvények át
vitelére kevésbé alkalmasok. Ezután Wessely úr szólott nagy szakavatottsággal e tárgyban, s e lapok VlII-ik 
füzetében is közölt s a nagyméltóságú Helytartótanácstól a magyar Erdészegylet tett hivatalos kibocsátvány 
nyomán tudatá, azon pontokat melyeket a választmány az emlitett hivatalos helyre feltejesztendőknek vél, s ki
emeli, hogy ha a választmány e javaslata az egylet közgyűlése által elfogadtatnék akkor az mint annak vélemé
nye külön emlékiratban lenne felteijesztendő.

A közgyűlés a választmány nézetét osztja s rövidre vonva a következő felterjesztésre szavaz: A községi 
erdők fentartása és kezelése fölötti felügyelet a megyéket illeti, melyek ezt szakértő kerületi vagy megyei 
erdőmesterek által eszközük. Az erdőbirtokos községek köteleztessenek erdeik tovább kezeléséről egy lehető 
egyszerű s a falu minden értelmes lakossától könynyen megérthető üzemtervet készíteni, mely a megyék által 
megvizsgáltatván erdőgazdaságuk alapjául szolgáljon. Az üzemtervtől eltérő kezelésre a kívánt engedély meg
adása, a kerületi erdőmesterek véleménye nyomán a megyei hatóságok körébe tartozik.

Déltájban az ülésnek vége volt, s ezután az erdész akadémia helyiségeiben annak tangyűjteményeit tekin- 
tők meg, s megvaljuk, hogy azon alkalommal több oly tárgyat látánk, melyek látása kívánatos lett volna előt
tünk akkor is, midőn nem rég az előadási órákat hallgatók.

Nehányan, kik régen nem látták, megtekinték a fűvészkertet; ez alatt a Szklenói fürdőbe teendő kirándu
láshoz a szükséges kocsik előállottak melyeken mindnyájan helyet foglalva azok robogó hoszszú sorával útnak 
indultunk; közben eső erdő egyrészét megtekintés végett gyalog mentünk át s így fájdalom személyesen győződ- 
hetének meg szaktársaink az átkozott görbefogu szú (bostrichus curvidens) dulásairól. Itt azon hiszemben, 
hogy netaláni műkedvelő olvasóink előtt nem éppen érdektelen dolgot teszek, nem tartom feleslegesnek ide ír
ni, hogy e másfél vonalnál alig nagyobb rovar veszélyessége miben áll: ő ugyanis a kéreg (cortex) és kém 
(lignum, tulajdonképeni-fa) közt lévő hántsot és szijácsot (liber et albumum) megrongálva, a tápnedv keringé
sét akadályozza meg, mi által aztán elébb vagy utóbb a geszt kipusztulását okozza. Tetemes elszaporodása a 
múlt évi száraz nyár és meleg ősz kedvező befolyással voltak. Útközben még megtekintők a Selmeczi 
erdősz-akademia első tanárának Wilkensnek egy egyszerű kőből álló emlékét, melyet tanítványai a véle azon 
helyen tett fa ültetés emlékére állítottak. E kő alig olvasható írásával, az azon ültetésből felnőtt fák kis ligeté
ben a Szklenói erdőőr lakának közelében áll és e nap ünnepélyéhez méltóan koszorúkkal volt díszítve. Sokan 
valánk kik először látók a kegyelet ez egyszerű emlékét s midőn megtekintők Wessely urral föveget emeltünk ki 
rövid de érzelemtelyes szavakban mondott áldást az egykor szeretett tanár emlékére.

11



Erdékes látványt nyújtottak még az út mellett lévő s akkor tűzben volt mészégető kemenczék; szánalomra indí
tott azomban az azok körül forgolódó népség, mely a tűz nagy melegétől gyuladásban lévő szemekkel bámulva né
zett ránk, hogy mint tekintjük meg csak amúgy futólag az ő verejtékes és csekély jutalommal járó foglalkozását.

Délután négy óra felé Szklenóra érkeztünk hol aztán a szó teljes értelmében díszes ebéd várt ránk, melyet 
a fürdői vendéglő kissé nem eléggé tágas termében közel százan költöttünk el. Úgy a mái mint a következő két 
nap ebédjei alatt Balog Berta jó Czigány zenéje játszott.

Az első toastot Wessely alelnők úr mondta Császár ő felségére, a másodikat Mack pozsonyi tanár a Pénzügy 
minister ő exclja. egésségére, ki elég kegyes volt a mostani financziális visonyok közt, a Selmeczi Bánya erdő és 
jószág-igazgatóságnak Császár ő felségétől 800 frtnyi összeget a végre ki eszközölni, hogy ez az egyletet vendég 
szeretőleg fogadhassa. Curter selmeczi akad. tanár szintén érdekes köszöntésben emelte ki a magyarok azon ér
demét, hogy ők voltak a német tudományosság védpaizsai kelet felől s ez csak is e harczias nemzet vitézségének 
köszönheti felvirágzását, arra utalván, hogy így az erdőszeti -  mint német eredetű tudomány létele és kifejlődése 
is közvetve a magyar nemzet érdeme. Érdekes köszöntéseket mondottak még Barta és Pettkó tanár urak; többe
ket köszöntöttek fel a jelenlevők közül köztük Wessely urat, Schwarcz tanár urat ki e diszebéd tulajdonképeni 
rendezője volt és e lapok megalapítóit; voltak olyanok is kik kissé az illőnél többször vették igénybe a türelmes 
közönség figyelmét. Ebéd alatt általános jó kedv volt mit nem kevéssé emelt a pezsgős poharak többször ismételt 
habzó tartalma; este felé végét érvén az ebéd a tudományos vizsgálódók vissza tértek Selmeczre.

Másnap, az az kedden reggel az akad. könyvtár megszemlélése után szintén kirándulásra indultunk, s 
midőn a Hodricsi szép fenyves közelébe értünk a kocsikat elhagyva gyalog folytattuk utunkat az erdőn keresz
tül, itt azonban mielőtt az erdőbe léptünk volna selmeczi erdőmester Szajbély úr szívélyesen üdvözlé az egylet 
Alelnőkét Wessely urat, s az egybegyült tagokat.

Az erdőben bellebb haladva az ott lévő vetényágyakhoz jöttünk, hol szünetet tartva egy erdei rövid reggeli
zést is tartottunk, honnan kedélyesen folytatók utunkat Hodrics felé, élvezve a természet szépségét melyet a 
derült ég, magas fenyvesek s azok aljában nyugvó tavak nyújtottak. Ezután ismét szekérre ültünk s a helység
be behajtatva kevés idő múlva kiszállánk, hogy megnézzük a sok közül még egy oly erdő részt mely a bostrichus 
curvidens elszaporodott árja által ezerekre menő kárig van sújtva, ez alkalommal e rovar életéről még eddig meg 
nem állapított nevezetes adathoz jutottunk, melyet alább fogunk megemlíteni. Innen a Garam kies fekvésű völ
gyén fel a Vichnyei fürdőbe érkeztünk délután 3 órára, hói szintén jó ebéd várt, melyet a fürdői tánczteremben 
költénk el; természetes, hogy a jó felköszöntések ma se maradtak el melyek zajos „éljen”ét úgy itt, mint szin
tén a Sz.-Antali ebéd alatt is mozsarak dörgő lövései viszhangozták. Szürkületkor vissza tértünk Selmeczre, s 
miután kiálottunk volna a Vichnye és Selmecz közötti különben is rósz, s most még hozzá vastagon megkavi
csolt út okozta rázkodásokat, teljes épségben haza jutottunk.

Szerdán reggel a kamarai épület előtt gyültünk össze honnan kocsikra ülve Stefulton és Ilián át a Herczeg 
Coburg-féle erdők megnézésére mentünk, herczegi erdőmester Helm úr vezetése alatt, itt az erdőszélen lomb
ból készített diadalkapu állott mely alatt át menve az erdőbe tovább haladtunk, azonban a mai nap kedvezőtlen 
esős ideje a körülményesebb vizsgálódást nem engedé meg, s így miután a bostrichusoktól itt is meg rontott pár 
gesztet szemügyre vettünk volna ismét a kocsikhoz tértünk, utunkat Antalba folytatandók hova aztán elég jokor 
is megérkeztünk. A kastély kapujánál két oldalról disz Pyramisok állottak, nem különbé az egész zöldszinű 
egyenruhát viselő erdőőrök kétfelől fegyveresen állva diszsort képeztek, a mi közöttük a tisztelet jelét viszonoz
va jutottunk fel a kastélyba. Vizes köpenyeinket csakhammar letéve a tanácskozási terembe mentünk, hol mi
után az egylet újabban megerősített alapszabályai kiosztattak volna kezdetét vette a tárgyalások sora. Különö
sen kiemeljük ez alkalommal a bostrichus curvidens életmódjáról azon constatirozott állítást, melyet többször 
tett s a hodricsi erdőségben tegnap is bebizonyított vizsgálódásai után Vágner úr közöl, hogy t.i. e rovar nem
csak a gesztek kérgében fejlődik bogárrá miként eddig állítva volt, hanem szintén a tulajdonképeni fában is. 
Azon eszméből kifolyólag, hogy miként lehetne e kártékony rovarok elszaporodását minél inkább meggátolni, 
szintén elhatároztatott, hogy kéressék meg, a m. Helytartótanács a végre, hogy az illető tisztségek utján kegye
sen intézkednék miszerint a már meg lévő régebbi rendeletek értelmében tiltassék meg, a nép közt nagy gya
korlatban lévő éneklő erdei madarak összefogdosása, hogy így részben ez utón is akadályozva legyen a káros ro
varok nagyobb terjedése. Érdekes szóváltások folytak még a fák tartósságának impregnálás által való 
emeléséről.
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Később kebli ügyek tárgyaltattak s néhány új részvényes jelentetetett bé. Végre Császár ő felségére három
szoros éljent kiáltván a gyűlés, bézáratott.

A tanácsteremből az ebédlő terembe mentünk hol a vendég szerető herczegi házi gazda szívességéből szin
tén Ízletes ebéd várt; fénnyel és dísszel terített asztalok, jó borok s még jobb pezsgők kedveskedtek. Az ily al
kalmakkor szokásos pohár köszöntések itt se hiányoztak, éltették a házigazdát Herczeg Coburgot; a mái 
gyűlésen és ebéden is résztvevő udvari tanácsos Burg úrat s még másokat is, de nem feledték ám e lapok 
főmunkatársát Divald urat sem kinek egésségére bár ha jelen nem volt is szintén pohár emeltetett.

Ebéd után a kastély melletti szép park megtekintésére mentünk, melynek nem kevés érdeket kölcsönöz egy 
csaknem közepén levő elég magas vízesés; a boros poharak és kancsok a kerti asztalokra is kivándoroltak s a 
köszöntések sora itt is folyt; míg végre az idő szokott módja szerint itt is határt szabva, többektől szíves búcsút 
kelle vennünk s ki haza ki pedig Selmeczre tért kocsiján.

Az erdészakademia pagonyának e napra kitűzött megtekintése elmaradt, melyet azonban Csütörtökön 
pótolánk ki; a díszítések és zászlók itt se hiányzottak; az idő kedvezett, czéllővés tartatott s hozzá még hogy a 
végleges összejövetel annál változatosb legyen a tánczkedvelő fiatalság és a Selmeczről kikerült Szépek részéről 
víg czigány zene mellett egy pár táncz is megjárta.

Végül elismeréssel kell kiemelnünk, hogy Selmecz városa miveltebb közönsége a gyűlésen résztvevő idege
nek számára vendégszerető előzékeny készséggel ajánla szállásokat s hogy maga a város is a kirándulásokhoz 
szükséges számos kocsit mindig díjtalanul állitá ki.

I\. B e d ő A lb e r t .

A z  1900. évi közgyűlés 

Meghívó az orsz. erdészeti egyesület 1900. évi közgyűlésére.

Az országos erdészeti egyesület idei rendes közgyűlését folyó évi julius hó 1. és 2. napján Selmeczbányán 
és környékén fogja megtartani, a közgyűlést megelőzőleg pedig junius hó 30.-án részt vesz a bányászati és er
dészeti akadémia uj palotájának felavatási ünnepélyén.

A közgyűlés és az ezt megelőző felavatási ünnepély napirendje és tárgysorozata a következő:
Junius hó 29.-én d. u. 2'h órakor megérkezés, a vendégek ünnepélyes fogadása, elszállásolása, ismerkedő es

tély (I. társas vacsora este 9 órakor).
Junius hó 30.-án d. e. 97a órakor a bányászati és erdészeti akadémia uj épületének felavató ünnepélye, dél

ben 17* órakor társas ebéd; d. u. 5 és 7 óra között az akadémia erdészeti gyűjteményeinek megtekintése, este 
8 órakor tánczvigalommal egybekötött konczert (rendezi az akadémiai ifjúság).

Julius hó 1.-én reggel 9 órakor a közgyűlés megnyitása és a tanácskozások megkezdése az erdészeti akadé
mia XlX. számú termében a következő tárgysorozat szerint:

1. Jelentés az egyesület működéséről a múlt évi közgyűlés óta.
2. Az igazgatóválasztmány jelentése az 1899. évi számadás sok megvizsgálása és az 1901. évi költségvetés 

megállapítása tárgyában.
3. A titkár szolgálati, fegyelmi és nyugdij szabályzatának megállapítása és ebből kifolyólag az alapszabá

lyok módosítása.
4. Jelentés a Deák Ferencz alapítvány kamataiból kiirt pályázatok eredményéről és javaslat az alapítvány 

1901. évi kamatainak felhasználására nézve.
5. Selmecz és Bélabánya városok erdeinek ismertetése.
6. Indítványok a jövő évi közgyűlés helyére és tanácskozási tárgyaira nézve.
7. Indítványok az egyesület czéljainak előmozdítására általában. (Az ilyen indítványok a közgyűlést 

megelőző napig az egyesület titkári hivatalához Írásban bejelentendők.)
Délben 1 órakor társasebéd.
Délután 4 órakor kirándulás a Kisiblye melletti „Wagner csucsora, ott a Wagner-emlék leleplezése; 

azután a kísérleti telep, az erdősítések, haltenyésztő tavak, vadaskert stb. bemutatása, továbbá a Pesisa
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Willkommii és a Botrytis douglasii nevű gombák károsításának ismertetése; 8 órakor visszaindulás Selmecz- 
bányára (II. társasvacsora este 9 órakor).

Julius kó 2.-án reggel 7 órakor kirándulás a városi erdőkbe; útközben a vöröskuti és paradicsomhegyi 
erdősítések, valamint a hodrusi tavak körül fekvő városi erdők megtekintése. Itt a közgyűlés és tanácskozás 
folytatása és befejezése.

Ugyanaznap elutazás Garamberzenczén vagy Zsarnóczán át.
Van szerencsém az egyesület tagjait, valamint az erdészeti ügyek iránt érdeklődőket tisztelettel felkérni, 

hogy ezen közgyűlésünkön megjelenni és tanácskozásainkban részt venni szíveskedjenek.
Budapest, 1900. április hó 28.

Báró Bánffy Dezső s. k., 
elnök

Ezzel a meghívóval kapcsolatban felkérjük t. tagtársainkat, hogy a közgyűlésen való részvétel iránt 
Selmeczbánya sz. kir. várost az Erdészeti Lapok f. évi februári füzetéhez csatolt jelentkezési iv felhasználásá
val és lakczimük pontos megjelölése mellett május hó 15.-éig tájékoztatni szíveskedjenek.

A közgyűléssel kapcsolatos négy társas-étkezésre Selmecz bánya sz. kir. város szives értesítése szerint a 
résztvenni szándékozók személyenkint 28 korona előzetes beküldése mellett előjegyeztetnek. Ebben az összeg
ben (italt és zenét beleértve) a két ebéd 10 — 10 koronával, a két vacsora 4 — 4 koronával számíttatott s azok
ra külön-külön is lehet jelentkezni. A részvételi dijakra nézve kérjük t. tagtársainkat, hogy azokat Csiby 
Lőrincz m. kir. erdőtanácsos és akadémiai tanár úrhoz (Selmeczbánya) legkésőbb junius hó lO.-éig beküldeni 
szíveskedjenek.

Végül azokat a t. tagtársainkat, kiknek féláru vasúti menetjegy váltására jogosító arczképes igazolványuk 
nincsen, felkérjük, hogy egyesületünk titkári hivatalával legkésőbb f. évi junius hó 15.-éig tudatni szívesked
jenek, hogy mely állomásról óhajtanak a közgyűlés helyére utazni, minthogy az egyesület kedvezményes vasúti 
menetjegy váltására jogosító igazolványokat szándékozik illetékes helyen kieszközölni.

Budapesten, 1900. április hó 28.-án.
Az országos erdészeti egyesület 

titkári hivatala.

Yisszapillantás idei közgyűlésünkre.

Tisztelt tagtársaink közül azokat, a kik idei közgyűlésünkön nem vehettek részt, talán nem elégiti ki min
denben az a kép, a melyet magának a közgyűlésnek lefolyásáról az előző lapokon foglalt jegyzőkönyv adhat. S 
ezt épen ezúttal egészen természetesnek is kell találnunk, hiszen a dolog természeténél fogva közgyűlésünk 
programját sem merítheti ki ez az ügyirat. Ebben a programmban pedig még sok olyan dolog foglaltatott, 
amiről hallani, amiről tudomást szerezni t. tagtársaink méltán kívánhatnak. A bányászati és erdészeti akadé
mia uj palotájának felavatása, a Wagner-emlék leleplezése, a kisiblyei kísérleti telep megtekintése, a városi 
erdőkben szerzett benyomások mindmegannyi tárgy, a melyről azok a tisztelt tagtársak is értesülni kívánnak, 
akik fel nem kereshették Selmeczbányát, s a melyről a napilapok csak igen röviden emlékeztek meg. De mind
ettől eltekintve magában az a körülmény, hogy közgyűlésünk az idén Selmeczbányán folyt le, a mely városhoz 
majdnem valamennyiünknek számos ifjúkori emléke fűződik, már magában ez is kötelességünkké teszi, hogy 
közgyülé sünkkel e helyen nem hivatalos alakban is foglalkozzunk

Junius hó 29-én mindenfelől szállították a vonatok a város vendégeit Garam-Berzenczére és ugyancsak volt 
dolga a kis selmeczbányai szárnyvonalnak, hogy az összegyűlt sokadalmat utazásának végczéljához juttassa. 
Szaktársak, kiket tanulmányaik befejeztével szertesodort a hivatás, hosszú évek után itt kerültek ismét együ
vé. De velük utaztak a Bányászati és Kohászati Egylet tagjai is, s ekként módunkban volt az ő sorjaikban is 
sok régi ismerőst és jó barátot örömmel üdvözölni, akit utoljára az akadémián láttunk.

Sokan pedig úgy jártak, hogy nagy örömmel üdvözölték egymást, de nem tudták egymásról, hogy kik. Az

14



évek során megváltozott arczvonások daczára felismerték a régi tanulótársát, csak neve mosódott már el az em
lékezetben.

Délben két vonat indult rövid időközben Selmeczbánya felé. Derült, verőfényes időben haladtunk a kecské- 
si völgy bükkösei között az erősen emelkedő pályán. Az erdészeknek a bükkök sárgás lombozata tűnt fel: követ
kezményei a májusi nagy fagyoknak, a melyek az épen kifakadt friss lombot érték. Ugylátszik ez országszerte 
igy volt, ezt lehetett legalább a különböző vidékekről össze gyűlt szaktársak szavaiból következtetni.

A bélabányai állomás után csakhamar Kis-Iblyéhez közeledtünk. Feltűnt a halicsi tó, az Erzsébet királyné 
emlékére a lombfa erdőben kivágott és fenyőfélékkel beültetett E betű, a kisiblyei telep a halastavakkal és szá
mos felnőtt szép fiatalossal, ott a hol mi hajdan magunk próbálkoztunk az ültetés vagy vetés mesterségével. A 
régi mulatóhely feletti dombon magas állványzatról a kísérleti állomás szélvitorlája köszönt felénk zászlókkal 
díszitve.

A másik oldalon a Kálvária bazaltkupja tekint régi ismerősként reánk.
Még nehány kanyarodó és megérkezünk az Ízlésesen díszített pályaudvarra, a hol nagyszámú közönség él

jenzése és a bányász zenekar meg Laczi czigány muzsikája fogad.
Az első vonat utasai csakhamar a szives vendéglátók sorai közé vegyülnek és együttesen várják a második 

vonatot. Ezen jönnek ugyanis egyesületünk elnöke báró Bánffy Dezső és a Bányászati és Kohászati Egylet el
nöke, gróf Teleki Géza, a ki egyszersmint a kormány képviselője. Kisvártatva ez a vonat is meg érkezik és az 
éljenzés csillapultával Selmeczbánya polgármestere, Szitnyai József, lendületes, őszinte vendégszeretettel átha
tott beszédében üdvözli az ünnepélyekre megérkezett vendégsereget.

A megérkezettek egynémelyikének már magában a vasút is uj volt Selmeczbányán, mert beszéltem olyanok
kal, a kik 30-40 éve nem voltak ott, a mikor bizony még more patrio történt a hözlekedés, legtöbbünk azonban 
arra volt kiváncsi, hogy maga a város mennyiben változott az alatt, hogy tanulmányaink elvégeztével onnan el
távoztunk. Erről is meggyőződést szerezhettünk, miközben szives vendéglátóink oldalán a városba hajtattunk.

A vasútról a városba vezető utat keresztező bányavasut hídja diadalkapunak volt átalakítva; ezentúl már a 
fellobogózott házak sorai között vitt utunk s nemsokára láttuk az első uj alkotását Selmecznek: a Kachelmann- 
féle ház alatti szabad tér, hajdan vásárok alkalmával a látványosságok tanyája, igen szépen parkoztatván Er- 
zsébet-ligetnek avattatott fel, közepén pedig magas alapzaton a honvédszobor érczbeöntött alakja áll.

Itt, a város alsó részében említést érdemel még az uj czipőgyár, mely a bányászat hanyatlása következté
ben kenyér nélkül maradt népnek uj keresetet nyújt. A város zöme külsőleg keveset változott, annálinkább a 
benne lakók szelleme. Magyar szó hallatszik mindenfelé, magyar az összes czégtáblák felirata.

A város külsején nagy változást csak akkor tapasztalunk, ha a bélabányai utón indulva szemünkbe tűnik a 
két uj akadémiai palota hatalmas homlokzata.

Igen csinos parkokban fekszenek, a melyek voltakép a felső botanikus-kert tartozékai. A legújabb, most fel
avatott palota széles frontjával imponáló benyomást tesz. Valamivel magasabban fekszik, mint az 1890. évből 
származó másik épület, de azért ez mintha valamivel könnyedebb, tetszetősebb tagozással birna. Az uj palotát 
viszont világos szine emeli, míg a másik épület olivzöld olajfestéke sajnos nagyon is tartós és sokára fog helyet 
adni valamely megfelelőbb színnek.

Az uj palotát a közös tantárgyak hallgatására erdész és bányász hallgatók együttesen fogják látogatni, míg 
az 1890. évben épült régebbi palota tudvalevőleg kizárólag az erdészeti szaktudományok előadására szolgál és 
az erdészeti kísérleti állomásnak is otthont nyújt. A két palota képét legközelebbi számunkban pótlólag be fog
juk mutatni.

Az akadémia előtt megállunk és körültekintünk. S ime egy ujabb, s különösen az erdőgazda szemében ked
ves változást látunk, ezúttal Selmeczbánya környékén: a Paradicsomhegyet, mely mint fatenyészet nélküli, ko
pasz hegy élt emlékezetünkben, immár sűrű fiatalos borítja, sok év kitartó munkájának eredményeként.

A Klinger-támai tó mellett egy nyaraló telep létesült a rovnai szép jegenyefenyvesek tövében, mielőtt azon
ban oda értünk volna, szives vezetőnk figyelmeztetett arra, hogy a régi selmeczi élet egyik nevezetes helye, a 
„Schacht” nincs már többé. Régóta állt elhanyagoltan, árván a hajdani dáridók e színhelye, most végre teljesen 
eltűnt a föld színéről.

A megérkezés napjának délutánját a város megtekintésére fordították a vendégek. Az Országos Erdészeti 
Egyesült tagjai többnyire az akadémia erdészeti gyűjteményeit, a tantermeket, a kísérleti állomást és a bota
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nikus-kerteket keresték fel. A itt valóban örvendetes haladásnak lehettünk szemtanúi. Egy épületben van most 
minden, amit nekünk hajdanában ide-oda vándorolva kellett tanulmányozni. A gyűjtemények kiegészültek s ne
vezetesen a gyakorlati életet ábrázoló számos fényképfelvétel tehet az oktatásnál jó szolgálatot.

Egészen uj volt majdnem valamennyiünknek az erdészeti kísérleti állomás, ez a legújabb szerve a hazai er
dészeti tudomány előbbrevitelének. Vadas Jenő főerdőtanácsos és Tuzson János dr. kalauzolása mellett ott lát
tuk a bükkfa fülledésének tanulmányozására szolgáló anyag egy részét, a mely a fülledés és revesedés külöm- 
böző fokait mutatja. A többi anyag (talpfák) tanulmány czéljából az erdőben és a szabad ég alatt van különfé
leképen elhelyezve. Ott láttuk továbbá a rendkívül érdekes növénypathologiai és anatómiai laboratoriumot.

A megfigyelés alatt álló növénybetegségek között volt egy csomó elsárgult erdeifenyő csemete is, a melyet 
Sényi János mesztegnyei (Somogy m.) erdőőr küldött volt be az Országos Erdészeti Egyesületnek s a mely in
nen továbbitatott a kísérleti állomáshoz. S íme ez a körülmény igen fontos felfedezéshez vezetett. Amint ugyan
is a kísérleti állomás azóta értesített, ezeket az erdei fenyőket Botrytis Douglasii Tub. nevű gomba pusztítot
ta, mely gombának az erdeifenyőn való fellépése mindeddig ismeretlen volt.

Nagy érdeklődés tárgyát képezték a botanikus-kertek, a melyekben hatalmas fejlődésnek indultak az egy
kor apró fácskák, különösen feltűnt nekünk a felső botanikus-kertben lévő Wellingtoniák bámulatosan gyors 
növekvése.

Az est az ismerkedésnek volt szánva. A felső-major, most városi Vigadó mögötti korcsolyatér volt egy köny- 
nyed szerkezetű szépen diszitett óriási sátor által óriási étkezőhelyiséggé átalakítva, a melyet este az Auer- 
lángok százai világítottak meg. A közelben rögtönzött tűzhelyeken készült az a tömérdek étel, a mely több száz 
embert volt kielégítendő. És jegyezzük meg mindjárt itt, hogy az ellátás mindvégig valóban kitűnő volt.

Az ismerkedési est óriási részvétel mellett teljesen fesztelenül a régi baráti kötelékek megújításának és uj 
ismeretségek kötésének volt szentelve. A társaság a bányászzenekarok és a czigány váltakozó zenéje mellett, 
késő éjjelig maradt együtt.

Junius 30-án a felavató ünnepély napja volt. Reggel 9 órakor gyűlt az ünneplő közönség: az akadémiai ta
nári kar, a városi tanács, az egyesületek tagjai, és az akadémiai ifjúság a Fritz-ház előtt és bányászzenekar 
kíséretében tömött sorokban vonult fel a megnyitandó uj épülethez, a mely Ízléses díszben várta felavatását. Az 
ünnepély, melyet az akadémiai ifjúság nyitott meg Hubay fohászának eléneklésével, az akadémiai épület előtti 
terasszon folyt le, mely fölé sötétvörös posztóboltozat nyúlt. Ott volt Bánffy Dezső báró, gróf Teleki Géza, dr. 
Bedő Albert, Horváth Béla főispán, Sóltz Gyula orsz. főerdőmester, egyszersmind a főldmivelésügyi minister 
képviselője, Szathmáiy Gyula min. tanácsos, több országgyűlési képviselő és más előkelőség.

Az akadémiai ifjúság énekének elhangzásával Fekete Lajos az akadémia igazgatója hosszabb beszéddel for
dult az ünneplő gyülekezethez, a melyben első sorban történeti visszapillantást vetett az akadémia múltjára, 
annak vergődésére, mely előttünk, a mennyiben az erdészeti szakoktatást illeti, Vadas Jenő: A selmeczbányai 
m. kir. erdőakadémia története czimü művéből ismeretes. Hy múlt után annál nagyobb hálával veszi át az aka
démia legújabb palotáját, köszönetét mondván ő felségének, a kormánynak és a törvényhozásnak.

Erre gróf Teleki Géza, mint a kormány képviselője válaszolt és beszéde végén buzditó szavakat intézett az 
akadémia ifjúságához.

Böck János a földtani intézet és társulat nevében üdvözölte az akadémiát ez ünnepnapja alkalmából, mire 
ismét Fekete Lajos akadémiai igazgató emelt szót és a következő, az akadémiai tanári kar további törekvései
re világot vető beszédet mondotta:

„Nagyméltóságu Orófur!
Igen tisztelt ünneplő kzönség!
Biztosítom önöket, hogy ezen most megnyilatkozott hódolat, hála és köszönet csak múló jele annak a lel

kűnkben élő törhetetlen elhatározásnak, hogy azt a czélt, a melynek megvalósítására szolgál ez a palota is, t. i. 
a fiatal magyar bányászok és erdészek szakbeli kiképzését mennél teljesebben eléijük és az illető szakirodal
maknak fejlődését mennél sikeresebben előmozdítsuk.

Tiszta tudatában vagyunk azonban annak, hogy a kor igényei folton és még nagyobb mértékben emelked
nek, mint a hogy azt mostani szervezetünk mellett követni képesek leszünk. Már pedig ha azokkal intézetünk 
lépést akar tartani, nem szabad a fejlődésben megállapodnia.
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Tanintézetünk újjászervezésének következménye az ajtón kopogtat már. A gyakorlatban működő bányászok és 
erdészek, kiket itt is nagy számban vagyunk szerencsések tisztelhetni, egyre sürgetik az illető szakoktatás re
formálását és a kor követelményeinek megfelelő fejlesztését.

Teijedelmes felterjesztés fekszik e kérdésben jelenleg az illető nagyméltóságu szakministeriumok előtt és 
az akadémia tanári testülete szorongó sziwel váija annak bölcs elintézését.

Bizton reméljük azonban, hogy a magas kormány szakoktatásunkkal szemben mindig gyakorolt jó indula
tánál és bölcs belátásánál fogva ez úttal is megtalálja a módokat és eszközöket annak a dicső óhajtásnak meg
valósítására, hogy:

Vivat, crescat, floreat Academia !”
Következett Szitnyai József polgármester beszéde Selmeczbánya város nevében és Rumpler Ernő, az akad. 

ifjúsági kör elnökének beszéde. A megmegujuló éljenzések után az ifjúsági énekkar a Hymnust énekelte el s ez
zel az ünnpély véget is ért. A közönség a palota igen szép előcsarnokán és lépcsőházán át az akadémia belsejé
be tódult a modern berendezésű tágas előadó és gyüjteménytermekbe, a melyekben az illető tanárok szolgáltak 
felvilágosítással az érdeklődőknek.

Az ünnepi ebédre ismét a korcsolyatéri nagy csarnokba gyültünk. Ő felségére a felköszöntőt ezúttal gróf 
Teleki Géza mondta, mint a kormány képviselője, utána Fekete Lajos akad. igazgató a kormányra, Vörös 
Ferencz városi tb. főjegyző gróf Teleki Gézára és báró Bánffy Dezsőre, Sóltz Gyula orsz. főerdőmester az aka
démiára, Schwartz Ottó főbányatanácsos Selmeczbánya városára ürítették poharukat, de még számos 
felköszöntő hangzott fel ezenkívül, többek között Koller János szaktársunké is, ki általános figyelem között 
az Akadémia, Selmeczbánya város és a haza hármas themáját fűzte beszédében szokott elmésségével együvé. 
Ebéd közben számos sürgöny érkezett, ezek közül felemlítjük a Magyar Tudományos Akadémia, a 
Természettudományi Társulat, a Magyar Mérnök és Építész-Egylet és a Hochschule für Bodencultur sür
gönyeit.

Ebéd után az elmaradhatatlan lefényképezés következett.
A délután kisebb kirándulásokkal és a szives vendéglátók körében telt el, s este mindenki a városi vigadó

ban rendezett hangversenyre igyekezett, melyen az akadémiai zenekar és a salgótarjáni bányászzenekar válta
kozva játszottak nagy sikerrel. A hangversenyterem különben zsúfolásig megtelt és szinte aggodalmas volt, 
hogy ennyi ember gyűlt össze aránylag szűk helyen. Szerencsére azonban nem történt semmi baj és a hangver
senyt reggelig tartó sikerült tánczmulatság követte.

Julius hó elsején délelőtt az Országos Erdészeti Egyesület és a Bányászati Kohászati Egylet az akadémia 
két épületében külön-külön megtartotta közgyűlését. Erre vonatkozólag talán hivatkozhatom az egyesületi köz
leményekben foglalt részletes jelentésre, kifejezést kell azonban adnom e helyen annak az általános sajnálko
zásnak, hogy második alelnökünket, Horváth Sándort, aki ezúttal először vett volna a közgyűlésen ez uj 
minőségben részt, betegsége miatt nem láttuk körünkben.

A Bányászati és Kohászati Egylet közgyűlésének befejeztével, amint utólag értesültünk, elnöke 
indítványára és az ő vezetése mellett küldöttségileg kívánta a mi közgyűlésünket felkeresni. Mi erdészek azon
ban tanácskozásainkat már befejeztük volt. Fogadja tehát a tisztelt társegylet ezért a kollegiális határozatáért 
ez utón őszinte köszönetünket és sajnálkozásunk kifejezését, hogy a véletlen a barátságos érintkezést a hivata
los téren meghiúsította.

Délben ugyanaz a nagy társaság gyűlt össze a korcsolyatéri csarnokban társas ebédre. A harmadik fogás
nál felemelkedett szeretett elnökünk Bánffy Dezső báró ő excellentiája és általános figyelem között a következő 
felköszöntőt mondta:

Tisztelt Uraim!
„Ne méltóztassanak rossz néven venni, ha bizonyos ismétlésekbe esem. Nem ugyan olyan ismétlések, me

lyeket én ismétlek, de olyan dolgok, kérdések felemlitése, melyeket itt már tegnap halottunk és nem egy száj
ból, többől is, s én, megvallom, nagy örömmel hallottam. A magyar nemzet, a hazafias irány fejlődéséről s en
nek az iránynak fokról-fokra való növekedéséről volt ismételten szó. El lett mondva, hogy itt a régi 
Schemnitzből Selmeczbánya lett, hallottam, hogy itt több mint ezer éve telep létezett, ez német volt s tudjuk, 
hogy midőn IV. Béla adománylevelét megujitotta, kétségtelenül német telepesek ideköltözése folytán tette, a bá

17



nyászat folytatása érdekében. Tudjuk azt, hogy e város német irányban fejlődött, hallottuk ismét az ünnepély 
alkalmával, hogy még Mária Terézia, midőn létesítette az akadémia alapjait, kétségenkivül német irányban, né
met nyelven, német tudomány érdekében, a bányászat tanitása ezéljából alakította az intézetet. Tudjuk azt, 
hogy az idők múltán a hazafias érzés fokozódott, de a nyelv még mindég német volt. A tudományt elvitték a kül
föld messze tkjaira. Erre büszkék voltunk. Ma megforditva van. Magyar szívben, érzésben, minden vonatkozás
ban e város s ha egyik másik része magyar nevet nem is visel, azért hazafias s nemzeti érzésben egyáltalában 
nem áll hátrább, bármely ősmagyarnál, ki magát az ős szittyából származtatja. A tudomány, mely innen ter
jesztetik, a bányászat és erdészet, magyar alapjában, ezéljaiban, de azért nem elmaradt a külföldtől.

A tanulók nem vihetik külföldre, de a nemzeti érzéssel párosítva a haza javára fordítják.
Tisztelt Uraim! Alkotmányos életünk újraéledése folytán bátran, nyiltan mondhatjuk, hogy szivben, lélek

ben, érzésben egyaránt magyarok vagyunk. A mi nem lehetett a múltban, talán a felfogások folytán s nem le
hetett némely intéző körök intentiója folytán, lehet most, mert alkotmányos életünk kidomborodása a Felséges 
Uralkodóhoz fűződik, kinek alkotmányos érzülete s bölcs uralkodása lehetővé teszi, hogy a legmelegebb, őszinte 
dinastikus érzés mellett, lehetünk magyarok, szívben, érzésben. Felséges Uralkodónk harmincz s néhány évi 
uralkodása alatt átalakult az ország, ennek köszönhetjük, hogy Selmeczbányán is az erdészet s bányászat ma
gyar nyelven, magyar irányban tanittatik s midőn tanittatik a tudomány, egyszersmind a magyar nemzeti, ha
zafias érzés erősittetik. Királyunk bölcs uralkodása alatt érhettük el ezt s büszkén mondhatjuk, hogy van ma
gyar erdészeti és bányászati tudomány. Királyunkra ürítem poharam s kívánom, hogy az Isten sokáig éltesse” 

Óriási lelkesedés ragadta el e szavak hallatára a jelenlévőket. Perczekig tartott az éljenzés, melynek lecsil- 
lapultával első alelnökünk dr. Bedő Albert köszöntötte fel a vendéglátó Selmeczbányát:

„Engedjék meg, hogy én is szót emelek kifejezést adni azon érzelmeimnek, melyek keblemnek felujulnak 
akkor, mikor Selmecz városáról s a bányászati és erdészeti akadémiáról van szó.

Én Selmeczbánya városára emelem poharamat, emelem az Országos Erdészeti Egyesület nevében, melynek 
tagjai egykor itt jártak, itt tanulták meg az erdészeti tudomány alapjait, innen viszik az ország különböző ré
szeibe azt a tudományt, melynek végczélja az ország felvirágoztatása, boldoggá tétele.

Bág ideje annak, hogy én itt mint iíjju jártam, akkor azon halmok teteje kopár volt, melyek most lelkem örö
mére üde tenyészettel virulnak.

Számos kötelék fűzi Selmeczbánya városát és a magyar erdészetet össze s e kötelékek egyike az, hogy itt 
bugyogott az erdészeti tudományok első forrása; itt keletkezett, innen vitte szét az erdész tudományát 
Magyarország felvirágoztatására, javára. Ilyen kötelék, hogy itt volt a magyar erdészeti irodalomnak első böl
csője, itt alapította boldog emlékű Wagner Károly és Divald Adolf egyletünk közlönyét. De legfontosabb köte
lék az, hogy itt lobog az erdészeti tudományt hirdető fáklya, a bányászati és erdészeti akadémia, melynek itt 
van székhelye.

Tisztelt uraim! A legnagyobb tisztelettel s örömmel hegtja meg az Erdészeti Egyesület a város előtt azt a 
zászlót, melyet a tisztelet és a szeretet emelt; kívánva azt, hogy a városnak polgárait, tisztviselőit, annak pol
gármesterét és szeretett főispánját az Isten hosszan és boldogan éltesse!!”

Sóltz Gyula orsz. főerdőmester a Bányászati és Kohászati Egyletet éltette és azoknak a súrlódásoknak 
okát, a melyek bányászok és erdészek között itt-ott észlelhetők, abban az üzleti viszonyban keresi, a melyben e 
két közgazdasági ágazat manapság áll. Szitnyai József polgármester igen szép beszédben az erdész és a bányász 
életéből merített hasonlatokból kiindulva a két egyesület elnökeire, Vörös Ferencz főjegyző dr. Bedő Albertre, 
Sóltz Gyulára és ülés Nándorra, Sóltz Vilmos főbányatanácsos pedig az Országos Erdészeti Egyesületre emelt 
poharat. Még számos beszéd hangzott el, a melyekről itt térszüke miatt egyenkint meg nem emlékezhetünk.

Délután 4 óra felé ki kocsin, ki vonaton, sokan pedig gyalog Kis-Iblyéra törekedtek. Ezen kies fekvésű kis 
telepen az egybegyült társaság megtekintette a halastavakat, a ezéllövőházat, a csemetekertet és az erdészeti 
kísérleti állomás házát. Itt történnek a meteorologiai feljegyzések a legnagyobb pontossággal. Sokan gyönyör
ködtek abban a szelíd szarvasbikában is, a mely a vadaskertnek elkerített néhány holdnyi területén vigan lege
lészett. A csemetekertben Vadas Jenő vezetése alatt a nemes füzek, az erdei fenyő tühullásának meggátlására, 
a jegenyefenyő csemeték takarására vonatkozó és sok más érdekes kísérlet kötötte le figyelmünket. Ugyanitt 
Bencze Gergely akad. tanár párolgásmérője is nagy érdeklődést keltett. Ez a készülék, a melyet az „Erdészeti 
Kísérletek” múlt évi 3. és 4. füzete ismertetett, a talajok vizfelszivoképességét és a párolgás viszonyát van
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hivatva kimutatni. Dr. Tuzson János a Pesisa Willkommii és a Botrytis Douglasii nevű káros gombákat 
ismertette.

Miután a kisérleti állomásnak teljes elismerést érdemlő működéséről ekként meggyőződést szereztünk, a 
társaságnak mintegy 60 tagja a Kis-Iblye fölött fekvő hegycsúcsra indult, élükön elnökünk ő nagyméltóságá
val, a kit a fáradságos ut nem riasztott vissza attól, hogy felkeresse azt a helyet a hol Wagner Károly egykoron 
a magyar erdészeti szakirodalom megalapítását tanulóinak lelkére kötötte. Mintegy fél órai erdei ut után felér
keztünk az emlékezetes helyre, hogy kegyelettel adózzunk a magyar erdészet egyik megalapítója emlékének. 
Egy hatalmas sziklatömb foglalja el a csúcsot, a mely egyszersmint abba a széles nyiladékba esik, a mely a kis- 
iblyei erdőt két vágássorozatra osztja. Ebbe a sziklatömbbe helyeztette Fekete Lajos akad. igazgató a fehér 
márványtáblát, a melyen a következő felírás olvasható:

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. jul. 1.

Az emlék előtt összegyűlt társasághoz a leghivatottabb, a ki maga talán legjobban fogadta meg Wagner 
Károly egykori szavait és legbuzgóbb munkása még ma is szakirodalmunknak, Fekete Lajos a következő beszé
det intézte:

Szeretett szaktársak!
Mélyen tisztelt gyülekezet!
íme feljöttünk eme csúcsra, a Wagner Károly csúcsára, hogy szivünk legnemesebb érzelmeivel áldozzunk 

amaz ember emlékének, a ki élete legszebb éveit, egész valóját, egész tetterejét és munkaképességét a magyar 
erdészetnek és irodalmának megalapítására és kifejlesztésére szentelte. És tette ezt teljes önzetlenséggel, az 
anyagi haszon reményének teljes kizárásával, tisztán nemzetének és szakjának kiolthatatlan szeretete által 
indíttatva, vezettetve és gyámolitva.

Szép és igaz történet fűződik e helyhez, a mely Vadas Jenő kollegának az erdőakadémia történetét tár
gyaló müvében le van írva. Minthogy a nevezett munka szerint Wagner Károly az erdészeti tanszékhez adjunk
tus gyanánt 1859. tavaszán neveztetett ki, ugyanez év április végén, vagy május hónapja elején kellett történ
nie annak az akkor igénytelen, de az idők által nevezetessé érlelődött kis esetnek, melyet elbeszélendő vagyok.

Az erdőrendezési gyakorlatok tartásával ő volt megbízva és mint hőn érző magyar embernek, jól esett, ha 
magyar tanítványaival édes anyanyelvén társaloghat, s azokat a gyakorlatokon idegen elemek nélkül látja ma
ga körül csoportosulva. Az erdőrendezés hallgatóit tehát úgy osztotta csoportokba, hogy az egyikben mind ma
gyarok voltunk. Szép tavaszi délután volt. A még egészen ki nem lombosodott fák között elég élénken szűrődtek 
át a nap sugarai. Az osztagolás gyakorlati bemutatása végett bejárván az erdőt, mikor e csúcs felé közeledtünk, 
szóba hozta szeretett tanárunk azt a szomorú tényt, hogy nincs magyar erdészet, nincs magyar erdészeti iro
dalom. Mindenikünk kérdezte magában, hogy megéri-e azt az időt, mikor annak legalább erőteljes csirái meg
indulnak. A fiatal lélekben azonban leghamarább megcsillan a remény sugara.

Midőn e pontra érkeztünk, szeretett tanítónk figyelmeztetett arra, hogy ez a szikla a kisiblyei erdő legma
gasabb pontján áll.

Az egyik, akkor még fürge tanítvány azonnal felkuszott és felállván annak csúcsára, lelkesedéssel kiáltot
ta, hogy itt fognak emléket emelni egykor a magyar erdészeti irodalom eszméje megpenditésének.

Azóta éppen 41 év telt el! És mily változás! Van magyar erdészetünk, van magyar szakirodalmunk! És há
la Istennek, a fejlődés utján hatalmasan haladunk! Az eszme, mely akkor csak szerényen, titokban csillant fel 
bennünk, oly szép valósággá vált, a milyet akkor még álmodni se mertünk!
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Uraim! Kedves szaktársak!
Azon 1859-ik évi szerény történetként, melyet most elmondtam önöknek, ezen most az 1900. évben lefolyó 

kis ünnepséggel a tények hosszú lánczolata köti össze, melyen ha végigtekintünk, lehetetlen fel nem ismernünk 
abban a magyar nemzet és magyar erdészet ügyét felkaroló gondviselés vezető és gyámolitó kezét.

Vezetni és gyámolitni fogja ez a magyar erdészetet továbbra s, sugallani és erősitni fogja annak harczosait, 
munkásait ezután is mindig, a mig önzetlenül és igaz szeretettel szolgálandják annak ügyét és ne felejtsük el 
kedves szaktársak, hogy teljes egyetértés köztünk csak akkor lesz, és közös munkálkodásunk sikert csak úgy 
arathat, ha nem tulajdonítjuk saját személyiségüknek a szépet és nagyot, a mit csak isten sugallata és segedel
me által voltunk képesek elérni.

Boldog az, a ki ennek a sugallatnak enged, ellenben jaj annak, a tisztán önzésből és dicsvágyból segít elő 
valamely, még oly népszerű ügyet is.

Kövessük e tekintetben az önzetlen és tiszta jellemü, szerény Wagner Károlyt. Az ő szelleme, az önzetlen 
hazafíság és szakszeretet szelleme honoljon örökké a magyar erdészek közt és az ő keblükben.

Diszitsük tehát e csúcsot az ő nevét megörökítő emléktáblával és adjunk kifejezést azon forró óhajtásunk
nak, hogy Wagner Károly emléke és szelleme a magyar erdészek lelkében örökké éljen!”

Megilletődve hallgattuk e szavakat és hatásuk alatt tértünk vissza a verőfényes magaslatról a már árnyas 
völgybe...

Julius hó 2.-án kora reggel, részben kocsin, részben gyalog indultunk Vöröskutra s ott egyesülve megtekin
tettük elsősorban a Paradicsomhegyen lévő fiatalosokat. Erdei-, lucz és vörösfenyőből állanak. Az erdeifenyő 
helyét később teljes joggal a jegenyefenyő foglalhatja el. Ez az átalakítás hallomás szerint abban az időben fog 
megtörténni, a mikor az erdeifenyő már használható anyagot nyújt. Utunk, mely helyenként igen szép kilátást 
nyújtott a városra, a Szitnyára és a távoli hegyekre, Krausz Géza városi erdőmester nagy buzgalmáról 
tanúskodó erdősítéseken vezetett a Tanád nevű hegygerinczre, a melynek nyugati oldalán, Selmeczbánya szép 
jegenyefenyveseiben meredek ösvényeken ereszkedtünk le a páratlan szépségű felső-hodrusi-tóhoz, a hol a 
jegenyefenyvek árnyában voltunk a közgyűlést befejezendők. Bányászzenekar és terített asztal fogadott itt is 
és a bányászkollegák is nagy számmal jelentek meg.

A hátralevő tárgyalások gyors befejezése után, a melyek közben a csehországi erdészeti egyesület képviselő
je, Liebus János erdőmester vett alkalmat arra, hogy kedves meglepetésként magyar szónoklatával, mint volt 
somogymegyei szaktársunk leplezze le magát, az asztalok köré gyűltünk, a hol Hodrusbánya szép hölgyei gon
doskodtak arról, hogy a reggeli gyaloglás fáradalmait csakhamar elfeledjük.

Elnökünk ő excellentiája, a ki hálára kötelező kitartással és az erdészet iránti nagy érdeklődéssel vett részt 
a közgyűlés és a vele kapcsolatos ünnepélyek és kirándulások minden egyes mozzanatában, a társaság egy ré
szével Berks lovag meghívására a sandriki ezüstgyár és a bányamüvek megtekintésére délben Hodrusbányára 
kocsizott, a társaság többi része pedig már a hodrusi-tótól indult szerte hazafelé, ki Selmeczbánya felé, ki 
Zsamóczának, magával vive a lefolyt ünnepségek szép emlékét.

Nem fejezhetjük be e sorokat a nélkül, hogy Selmeczbánya városának, mely két egyesület egyidejűleg való 
meghívásával igen terhes feladatot vállalt magára, s nevezetesen a város érdemes polgármesterének Szitnyai 
József kir. tanácsos urnák és a rendező bizottság minden egyes tagjának, különösen azonban Sztancsay Mik
lós városi főjegyző és Pauer János akad. titkár uraknak az ünnepélyek sikere érdekében kifejtett fáradságos 
működésűkért őszinte köszönetünket e helyen is ki ne fejeznők, valamint nem mulaszthatjuk el, hogy Csiby 
Lőrincz és Bencze Gergely akad. tanár uraknak, a kik a közgyűlés előkészítése körül, mint az Országos Erdé
szeti Egyesület ügyvezetői buzgólkodtak, sikeres fáradságukért szintén köszönetét ne nyilvánítsunk.

(B.)
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A Wagner-emlékmö
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A  magyar erdészeti irodalom eszméjét 
lelkesülő tanítványai előtt.

Ennek emlékét ünnepelték m eg itt a 
magyar erdészek 

1900. jnl. 1.
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A 2009. évi közgyűlés

Meghívó

az Országos ‘Erdészeti 'Egyesültet 2009. júíius 3-4-én 
megrendezésre derülő 140. vándorgyűlésre.

A  rendezvény rövid'programja:

júíius 3. Selmecbánya és környéke nevezetességeinek megteíqntése 
Ünnepi gyűlés, Baráti találkozó SzentantalBan 

júíius 4. Szatqnai és Helytörténeti Iqmndulásoí; a ‘Börzsönyben és a
Cserhátban

:‘Kéjül^ részvételi szándélqilqit legkésőbb május 20-ig jelezni szíveskedjenek; a 
mellékletben található programismertető alapján.

‘Dr. Tetfw József Kiss László
az Országos :Erdészeti ‘Egyesület elnöke az Ipoly ‘Erdő vezérigazgatója

^ ^ J P O L y  ERDÓ ZRT
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„Ha Selmec hív...” 
Az Országos Erdészeti Egyesület 2009. évi 

vándorgyűlésének programja

2009. JÚLIUS 3. (PÉNTEK)

1. program
„Bár elvitt a halál, szívünk mégis rád ta lá l...

.1 selmeei temetőkben nyugró oktatók, hallgatók, 
erdész-kohász-bá nyász sza kjei f iá k  sí rjá nak felkere
sése, tisztelgés előttük.

Indulás: az Ovárlm vezető lépcső elől, gyalogosan

l Ttközben: Felső G yógyszertár -  Kék Szőlő foga
dó -  Belházy-ház -  Klopaoska -  Ú jvár -  Havas 
Boldogasszony-templom -  Ilegybányai-kapu -  
R álátás a városra (az I Tri tem ető elől)

Főprogram : R. kát. tem ető — Úri tem ető -  E van
gélikus tem ető (az elhunytak rövid életrajzának 
ism ertetése, koszorúzás)

Érkezés: a Leányvár melletti parkolóba, beszál
lás, indulás Szt. Antalba

Megemlékezés: m integy ^0 koszorú elhelyezése a 
felkeresett síroknál

program  
„Megkerülném én a várost...”

Csont rá ry nyomában az Eötrös úton.

Indulás: az Ovárlm vezető lépeső elől, gyalogosan

Útközben: Kék Szőlő fogadó -  Felső Gyógyszer- 
tá r  -  Zsigmondy utca -  Kereszt -  Eötvös út -  
O ettergrundi-tó  -  Felső-Róna -  Klinger-tó

Főprogram : a város panorám ája Usontváry neve
zetes képe alapján

Érkezés: beszállás a Múzeum parkolójában, in
dulás Szt. Antalba

Megemlékez/*. Kereszt a .,fenyőhajú” P arad i
csom-hegyen. (K opárfásítási vagy vallási ta r ta l
mú idézet felolvasása)

program  
„Imhol a föld alá m együnk.. . ”

.1 bányászati skanzen megtekintése, a bányéiszati 
emlékek bejárása.

Indulás: a V árosháza előtti útszakaszon várakozó 
busszal fölfelé

Útközben: Felső G yógyszertár -  Kék Szőlő foga
dó -  Belházv-ház -  Klopacska -  Ú jvár -  Havas 
Boldogasszony-templom -  Ilegybánvai-kapu -  
R álátás a városra (az Úri tem ető elől) -  Zöldfa 
vendéglő -  dr. Tóth Im re diófái -  Lőportorony

Főprogram : a Szabadtéri Bányászati Múzeum 
m egtekintése -  K linger-tó

Érkezés: beszállás a Múzeum parkolójában, in
dulás Szt. A ntalba

Megemlékezés: Emlékbeszéd (-tábla) a Zöldfa 
vendéglőnél, ahol az (‘gyesilleti gyűlések összejö
vetelei voltak.

4. program
„Mi tündöklik ott fenn...

A Seimeei-érehegység legmagasabb pontjának, a 
Szitu yá n a k  megmászása.

Indulás: a Városháza előtti útszakaszon várakozó 
busszal fölfelé

Útközben: Felső G yógyszertár -  Kék Szőlő foga
dó -  Belházv-ház -  Klopacska -  Ú jvár -  Havas 
Boldogasszony templom -  Ilegybányai kapu -  
R álátás a városra (az llr i tem ető elől) -  Zöldfa 
vendéglő -  dr. Tóth Im re diófái -  Lőportorony -  
Szabadtéri B ányászati Múzeum -  Ilegybánya -  
Bacsófalvi-tó

Főprogram : a Sehneci-érchegység botanikai és 
geológiai nevezetességei, a Szituvá egykori tú 
ri szti ka i jelentősége

Érkezés: a Bacsófalvi-tónál lévő parkolóhoz, be
szállás, indulás Szt. Antalba

Megemlékezés: A szitnyai kilátónál a M agyaror
szági K árpát-Egylet Szituvá Osztályáról
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program
„Ha ballag már a vén idő az ősi lombokon...”

A Selmeei-érchegység legmagasabb pontjának , a 
Szitn yá n a k  autóbusszal való megközelítése.

Indulás: a Városháza előtti ú tszakaszon várakozó 
busszal fölfelé

Útközben: Felső G yógyszertár -  Kék Szőlő foga
dó -  Belházy-ház -  Klopacska -  Ú jvár -  Ilavas 
Boldogasszony-templom -  Ilegybányai-kapu -  
R álá tás a városra (az Úri tem ető elől) -  Zöldfa 
vendéglő -  dr. Tóth Im re diófái -  Lőportorony -  
Szabadtéri B ányászati Múzeum -  Ilegybánya -  
Richnvavai-tó

Főprogram : a B alassa-vár és a Szitnyai kilátó

Érkezés: a kilátónál lévő parkolóba, beszállás, in
dulás Szt. A ntalba

Megemlékezés: A Belházy-ház m egkoszorúzása

6. program
„Köszöntlek éji alvilág, hová csak a bányászfü 
h á g ...”

A z egykori Ind Igátok bányajóirásómak színhelye és 
a K am araház bányászati emlékei.

Indulás: a Szt. Katalin templom mellől, gyalogosan

Útközben: A rany utca és a Terasz látnivalói -  
K am araház rövid m egtekintése -  az Alsó utca ne
vezetességei -  E rzsébet té r

Főprogram : G lanzenberg-táró megtekintése1

K ik ezés: beszállás a D ohánygyár előtti parkoló
ban, indulás Szt. A ntalba

Megemlékezés: A Privitzky-ház m egkoszorúzása.

7. program
„Szerencse fel! A  tárna vár...”

A Fő tér és közvetlen környéke épületei, oktatási vo
natkozásai.

Indulás: az Ovárba vezető lépcső elől, gyalogosan

Útközben: V árosháza -  Szt. K atalin-tem plom  -  
F ritz-ház -  Szitnyai-ház -  Ilellenbach-ház -  
Szenthárom ság-szobor -  Alsó-Rózsa utca -  A ka
démia -  Oposta

Főprogram : a B ányabíróság épülete, kiállításai 
és tá rn á ja

Érkezés: a r. kát. főgimnázium melletti parkoló
ba, beszállás, indulás Szt. A ntalba

Megemlékezés: A Kémiai palota megkoszorúzása.

8. program  
„Vivat Academia!”

A z Akadém ia egykori épületeinek és Botanikus 
ke iljé) i ek m égtek i 11 tése.

Indulás: a Szenthárom ság szobor elől, gyalogosan

Útközben: Zsem bery-ház -  Belházy-ház -  Kór
ház -  F ritz-ház -  K recsm áry-ház -  Fortuna-ház
-  Erdészeti Palota -  B ányászati és Kohászati 
Palota -  Kémiai Palota

Főprogram : az akadém iai épületek megtekintése 
belülről

Érkezés: a r. kát. főgimnázium melletti parkoló
ba, beszállás, indulás Szt. Antalba

Megemlékezés: A F ortuna-ház megkoszorúzása 

.9. program
„Vivant Professores!”

A professzor dűlő és az erdészet i felsőoktatás épületei.

Indulás: a Szenthárom ság szobor elől, gyalogosan

Útközben: Zsem beiy-ház -  Alsó-Rózsa utca -  Bé- 
labányai-kapu -  Fortuna-ház -  Alsó Botanikus 
kert -  Felső Botanikus keit -  Erdészeti palota

Főprogram : az erdészprofesszorok lakóházainak 
m egtekintése, az erdészeti felsőoktatás előadóhe
lyeinek felkeresése

Érkezés: a r. kát. főgimnázium melletti parkoló
ba, beszállás, indulás Szt. Antalba

Megemlékezés: Az Erdészeti palota m egkoszorú
zása

10. program
„Selmec, Téged soha nem feledtünk...”

Sel mecbá nya csodá i.

Indulás: a Szenthárom ság szobor elől, gyalogosan

Útközben: az Akadémiai épülitek  megtekintése

Főprogram: 1. Szentháromság-szobor -  2-*‘J. Vá
rosháza -  4. Ovár -  (T)-(j. Újvár és Kálvária) -  7. 
H áztető -  8. Kút -  9. Nagyboldogasszony-templom

Érkezés: a r. kát. főgimnázium melletti parkoló
ba, beszállás, indulás Szt. Antalba

Megemlékezés: A Bányászati és Kohászati palota 
megkoszorúzása
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11. program
„Ah! Szegény jó anyám, ha tudná, 
hogyan élek Selmecen, Selmecen...”

Selmeei diákélet.

Indulás: a Szenthárom ság szobor elől, gyalogosan

Útközben: Szenthárom ság té r  felső nevezetessé
gei -  Evangélikus Líceum -  B aum garten-ház -  
Tanítóképző in ternátusa -  Tanítóképző -  Ohegy
-  Akadémia

Főprogram: Olimposz és Steingrube megtekintése

Érkézé, a r. kát. főgimnázium melletti parkoló
ba, beszállás, indulás Szt. Antalba

Megemlékezés: Az evangélikus líceum megkoszo
rúzása

12. program
„Égveled, Maflasarok, Terasz és W intri...”

A Szentháromság térés az A rany utca nevezetességei.

Indulás: a Szenthárom ság szobor elől, gyalogosan

Útközben: Zsem bery-ház -  R ubigalli-ház -  
Szenthárom ság-szobor -  L ienpacher-R euter-ház
-  Joerges nyomda -  Szarvas szálló -  Ilcllenbach- 
ház -  Szitnyai-ház -  Szent K atalin templom -  
Evangélikus templom -  F ritz-ház -  M aflasarok -  
Terasz -  Xagyboldogasszonv templom -  Oposta
-  (Akadémia)

Főprogram : a templomok m eglátogatása

Érkezés: a r. kát. főgimnázium melletti parkoló
ba, beszállás, indulás Szt. Antalba

Megemlékezés: A F ritz-ház m egkoszorúzása

13. program
„Dicséijük a régi szép időt...

.1 Kálvária megtekintése.

Indulás: a Városháza előtti útszakaszon várakozó 
busszal lefelé

Útközben: Oposta -  Xagyboldogasszonv-templom
-  Akadémiai épületek -  Bélabányai-kapu -  E rdé
szeti Kísérleti Állomás -  Bányakórház -  E rdészet

Főprogram : a Kálvária stációi, templomai és ki
látás a Kálváriáról

Érkézé, a B ányakórház (‘lőtt várakozó buszhoz, 
beszállás, indulás Szt. Antalba

Megemlékezés: Az erdészeti kísérleti állom ás 
megkoszorúzása

1 í. program
„Őrizzétek az ősök erényeit...

A kisihlyei tanu lm ányi erdő és nevezetességei meg
tekintése.

Indulás: a V árosháza előtti ú tszakaszon várakozó 
busszal lefelé

Útközben: Alsó utca -  Vigadó -  P acher-táró  -  
D ohánygyár -  Szentantali-kapu -  E rdőgond
nokság épülete -  Erdőőri ház -  Csókliget -  Cse
m etekerti ház

Főprogram : gyalog a B ethlen-m agaslatra (Wag- 
ner-emlék), vissza a Szécsi-tó felé

Érkezés: a vasúti megállónál lévő buszhoz, be
szállás, indulás Szt. Antalba

Megemlékezés: A W agner-emlék m egkoszorúzása

15. program
„A Csókligetbe csókért őszig nem megyünk...”

I\ isihlye nei'ezetességei.

Indulás: a Városháza előtti ú tszakaszon várakozó 
busszal lefelé

Útközben: Alsó utca -  Vigadó -  P acher-táró  -  
D ohánygyár -  Szentantali-kapu -  E rdőgond
nokság épülete -  A kvadukt -  Dendrológiai kert

Főprogram : a Csókliget és környéke (Erdőőri lak
-  halastavak -  Lövölde -  C sem etekert -  E -betű -  
E rzsébet-forrás)

Érkezés: a vasúti megállónál lévő buszhoz, be
szállás, indulás Szt. Antalba

Megemlékezés: Az erdőőri ház m egkoszorúzása

16. program
„Selmectől búcsút veszek hát, s elmegyek...

.1 szklenói (repistyei) erdő nevezetességei.

Indulás: a Városháza előtti ú tszakaszon várakozó 
busszal lefelé

Útközben: Oposta -  Xagyboldogasszonv-temp- 
lom -  Akadémiai épületek -  Bélabányai-kapu -  
B élabányai-tó  -  Lenge -  W ilckens-em lék -  
Szklenófürdő -  Szabó-szikla

F őprogram : az A kadém ia egykori repistyei 
e rdőb i rt,()ká n a k megtek i n tése

Megemlékezés: a Wilckens-emlék megkoszorúzása
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2009. JÚLIUS 4. (SZOMBAT)

1. program:
Nagymaros, a Dunakanyar és a Déli-Börzsöny

H íres elődeink nyomában N agym aros térségében

Megemlékezé. K itté nberger K álm ánra és Xem ky  
Ernőre Xagy maroson, a „Ki a vadász?!... k iá llí
tás megtekintése. Panoráma a D unakanyarra, er
dei séta (kb. 1 óra) a Rózsakunyhó) környékén. Te
repi ebéd Tavikban.
(Házigazda: Nagymarosi Erdészet)

program:
Kisvasúttal a Börzsöny szívébe

Erdei vasút és erdőkezelés K irályrét környékén

r ta zá s  a K irályréti Erdei Vasúttal Kismarostól 
Szokolya-Paphegy állomásig. A z erdőgazdálkodás 
története, száUtló és szálaié) vágásos erdőkezelés be
m utatása Paphegy térségében -  az Mg S z i l  Érd. lg. 
és az E L T E  m unkatársainak bevonásával (kb. 1,5 
óra bakancsos erdőjárás). Terepi ebéd Tavikban. 
(Házigazda: K irály réti Erdészet)

3. program:
József főherceg emléktúra

Történeti emlékek és term észeti értékek K irály
háza környékén

Természetkímélő erdő-, vad- és rétgazdálkodás a 
Központi-Börzsönyben, a Börzsöny geológiája, Jó
zsef endékmű, K irá lyné pattogja (kb. 3 óra bakan
csos erdőjárás). Főhercegi emlékek a K irályházi 
vadászházban. Terepi ebéd K irályházán. 
(Házigazda: Kemencei Erdészet)

í. program:
Erdő és emberek Kemence környékén

E rdészettö rténet, kisvasút és erdei iskola Ke
mencén

.1 S t rózsahegyi tanösvény bejárása (kb. 2 óra ba
kancsos erdőjárás), utazás a Kemencei Erdei Va
súttal. Érdé szett őrt én éti visszatekintés, az egyházi 
erdőbirtokok öröksége, erdei iskola Kemencén , a 
Domszky Pál Erdészházban.
Terepi ebéd K irályházán.
(Ilázigazda: Kernencei E i‘dészet)

~). program:
Vörösfenyves bükkösök a Börzsönyben

Tuskó László és Sándor (íéza nyomában, az őz
berekben

Bakancsos erdőjárás (kb. 3 óra) a Mázsa háztól a 
Hosszú-bércig é. vissza a Bárány-bércen át a 
D IN P  lg. m unkatársainak bevonását v(d. Különle
ges értékű elegyes állom ányok, a vörösfenyő fe l új u- 
lása. Erdész elődeink emlékezete a Verebes-kaszá
lón. Terepi ebéd K irályházán.
(Házigazda: Diósjenői Erdészet)

6. program: 
Túra a Magas-Börzsönybe

M ontán bükkösök, erdő rezenátum , erdőkezelés 
védett területen

A Magas-Börzsöny megközelítése a Mázsaháztól 
pótkocsis trak tom d , panoráma a X y  ír-rétről, k i
rándulás a Pogány-Rózsás erdőrezervátum terüle
tére -  a D I X P  lg. m unkatársainak bevallásával, 
(íyalogos leereszkedés a Musli és a Foltét n-kereszt 
irámyába, az őzbe reken és a Verebes-kaszálón át, a 
Mázsaházhoz. (Bakancsos erdőjárás -  kb. 3 óra -  
túra-jellegű megterheléssel!) Terepi ebéd K irályhá
zán.
(Házigazda: Diósjenői Erdészet)

7. program:
írók és erdészek nyomában a Palócföldön

A m agyar irodalom emlékhelyei Balassagyarm at 
környékén

.1 Legl)átr(d)l) Város (('ivitas Fortissimo) neveze
tességei, Kondor Vilmos emlékezete a Palócliget
ben. Madách szülőháza Alsósztregován, Mikszáth 
emlékháza Szklabonyán (M ikszáthfalván), M a
dách kúriája és emlékmúzeuma Csesztvén. Rövid  
erdei séta, terepi ebéd.
(Házigazda: Szécsényi Erdészet)

(S. program:
Vác, a barokk város
Szakavatott ízelítő a D unakanyar fővárosának 
tö rténeti és kulturális értékeiből 
Főbb látnivalók: a Főtér nevezetes épületei -  Vá
rosháza, Kúria, templomok, Xagypréposti palota; 
a Székesegyház, a Szem inárium , a Püspöki judot a 
és a Könyvtár, a Kőkapu és a D unapati. Ebéd egy 
hangulatos vendéglőben.
(Házigazda: Váci Erdészet)
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Selmecbánya és környéke természeti viszonyai

A K árpátok láncolatát szerkezetfökltani alapon négy övre lehet osztani. A legkülső az mi. flis 
(homokkő) öv, ezen belül ta láljuk  a mészkőből felépülő szirtövet, mely az Északi-K árpátokban a kö
zépkori váraknak ad otthon. A harm adik a kristályos öv. Ez a kristályos kőzetekből, főleg gránitból 
áll, s a legm agasabb csúcsok is itt ta lálhatók. A legbelső vulkáni öv, mely vulkáni tevékenység ered
ményeként jö tt létre, s az É szaki-K árpátokban két pásztába rendeződik. A délebbi pászta az Északi- 
közép hegységgel azonos (Yisegrádi-hg., Börzsöny, C serhát, M átra, E perjes-T okaji-hg .), míg az észa
ki pásztát korábban M agyar Ere hegységnek, ill. Sehneci-körhegységnek is hívták, ma Szlovák-közép
hegység névvel illetik. Ehhez a vulkáni területhez tartozik  a M adaras, az Újbányái-, a Körmöci- és a 
Selmeci-hegység, továbbá a Jávoros, az Osztrovszki-hg., a Korponai-erdő és a Polyána. A vonulatsor 
ezek után -  kisebb kibukkanásoktól eltekintve -  m egszakad, majd keleten a Szalánci-hegységben foly
tatódik. E területek tűzhányói 16-11 millió évvel ezelőtt m űködtek, és a vulkánosság tengeri környe
zetben ment végbe. A vulkáni hegységtagokat változatos felépítés jellemzi. Láva és piroklasztit- 
összleteiket andezit, riolit, dácit, kisebb részét bazalt alkotja, és mindezek lepusztulásterm ékei is sok
szor m egtalálhatók. A Sehneci-rétegvulkán -  amely a leghatalm asabb volt, s beszakadásos kalderáját 
mintegy 20 km átnuTŐjűnek m uta tták  ki -  mai dom borzatában m ár nemigen ism erhető fel. A mio
cén-pleisztocén időszakban a belső-kárpáti vulkáni koszorú hegységeiben az egykori kitörési közpon
tokhoz kapcsolódva jelentős hidroterm ás utóvulkáni működés ment végbe, színes- (réz, ólom, cink) és 
m enesérc-(arany, ezüst Kelepeket létrehozva. Az ércek a kürtőben m egrekedt szubvulkáni testek illó 
gázaiból-gőzeiből váltak ki. A nyomás a la tt lévő, m agas hőm érsékletű utóm agm ás-utóvulkáni gázok 
és folyadékok a nyomáscsokkenés irányába mozognak, és zónásan kicsapódtak. így jö ttek  létre mé
lyebb szinten a szkarnok, feljebb, repedések kitöltéseként, a telérek, a kitörési kürtőben az érhálóza
tok, míg a felszínen a gejzír-fum arola kicsapódások.

Az Ipoly és a (Jaram  által közrefogott terü let északnyugati sarkában találjuk a középhegység je l
legű Sehneci-érchegységet. Délről a Kisalföld síkja határolja , míg nyugatról kelet felé haladva a 
Tribecs. M adaras, Körmöci-érchegység, Jávoros vonulata övezi. A Sehneci-érchegység északi és nyu
gati oldalán a (íaram  folyik el.

A hegységet több, egymással laza összefüggésben álló csoport alkotja, amelyek nagyjából Selmec
bányát veszik körül. Délnyugaton a Bakabányai-hegyek (Zseljár -  .‘tóö m), északnyugaton a Vihnyei- 
hegyek (Paradicsom -hegy — 9:59 m), délen pedig a vidék le*gsze*bb hegye, a Szituvá (1009 m) emelke
dik. A fővölgyek sugarasan  fu tnak ki Selmecbányáról. Délről a Szikencei-, nyugatról a Rihnyavai-, 
Ilodrusi-, Vilmyei-, északról a Szklenói-, délkeleti*ől a Selmeci-völgy tagolja a hegységeit. Az észak
északkelet — dél-délnyugat irányú Sehneci-érchegységben fennsíkokat nem találunk.

A hegység fő tömegét andezit alkotja, de helyenként riolittal és bazaltta l is találkozunk. Ez u tób
bi kőzetből áll a város egyik nevezetessége, a Kálvária-hegy is. A hőforrások (Vihnve, Szklenó) kör- 
nyékén forrásm eszet találunk.

A patakok vizeit a (íaram  (Ilron) és az Ipoly (Ipel’) gyűjti össze1. A Tanáéi -  Paradie*som-he‘gy ge*- 
rince vízválasztónak tekinthető. A Rihnyavai-patak (Richnava potok), Yihnye*-patak (Vyhniansky 
j)otok), Lengv-patak (Teplá pot.e>k), K ecskés-patak (Jasenica. pe>tok, Kozelnik p., S táry  p.) a (íaram - 
ba, a Selnu'c-patak (Stiavnicky potok) az Ipe>lyba ömlik.

A Selmecbánya környéki tájkép fontos meghatározói a bányatavak. A bányatavakban felfogott vi
zet annak iele*jén áram term elésre, zúzóművek és szállítógépek h ajtására  is használták. N éhány fonto
sabb tó hegyét az 1. sz. ábra szemlélteti, az u tak  leírásánál rövidesen kitérünk rájuk.

A vám s éghajlata szélsőségektől mente*. Nyugatról és északról a Tanáéi -  Paradicse>m-hegy -  
Sobó gvrince* véeli, amely ke*le*t felé fokozatosan e*re*szke*elik le* a Se*lme*c-patak völgyére*. Az átlagosan
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800 m tengerszin t feletti m agasságú város évi középhőmérsékletc 7,4 ° ( \  jan u árb an  —.‘5,1 ° (1, jú liu s
ban 17,7 °C az átlag. Az éves csapadékösszeg jelentős, 850 mm, mely az évszakokra egyenletesen osz
lik el. A „selmecies idő járás” jellemzője tehát a gyakori esőzés, átlagosan minden negyedik nap szá
m íthatunk  rá.

A Selmeci-érehegység növényzete hasonló a M agyar-középhegység andezit növényzetéhez. Délről 
még felhatolnak a szubm editerrán és kontinentális elemek, így szórványosan tenyészik itt a cser, 
molyhos tölgy, húsos som, csepleszmeggy, ta tá r ju h a r, sajmeggy, fagyai. Északról m ár alpesi-boreális 
elemek is aláereszkednek, mint a vörös áfonya, havasalji rózsa, fekete lonc, ham vas éger, bérei és ha
vasi ribiszke1, kövi szeder. A fenyők közül Szklenó, Repistve és Lenge határában  őshonosán fordul ('lő 
a tiszafa, s a hegységben valószínűsíthető még a jegenyefenyő őshonossága is. A többi, jelenleg nagy 
te rü lete t elfoglaló fenyőfajt (erdei-, fekete-, luc-, vörösfenyő) a bányászkodás és a vele együtt já ró  
erdőirtások következm ényeként szaporíto tták  el. Dél és észak flórájának találkozása legszem
betűnőbben a rózsanem zetségben m utatkozik meg: a botanikusok ^4 fajt, számos hibridet és átm ene
ti alakot írtak  le.

A patakpartokon  éger-kőris ligetek uralkodnak; a sziklás részeken hársas—kőrisesek és bokor
erdők díszlenek sok szirti m adárbirssel, szirti gyöngyvesszővel. A vágásnövényzetben a málna és a fü r
tös bodza a leggyakoribb. A hegyi rétek virágpom pájának fajaiból csupán hárm at em lítünk. Kora ta 
vasszal, hóolvadáskor lila szőnyeget alkot a kárpáti sáfrány  (Vrocusheuffelianus), melyet később a su
gár kankalin {Primula clatior) halványsárga tömege vált fel. A kaszálók igazi alhavasi növénnyel is 
büszkélkednek, tömeges ra jtuk  a közönséges palástfű  (Ai eh cm illa vulgáris).

A változatos növényzet ellenére a Selmec környéki területek m agukon viselik a több évszázados 
bányászkodás nyomait. A letarolt hegyoldalak, a fenyvesítési törekvések az eredeti vegetációt jelen- 
t őse í in i  egvá 11 (>z ta ttá  k .

A term esztett növények közül jól m egterem nek itt a cereáliák (búza, zab, rozs, árpa), a kukorica 
viszont m ár nem. Hő term ést ad a burgonya is. A gyümölcsfélék közül az alma, körte, szilva, cseresz
nye, dió jól érzi m agát, alacsonyabb fekvésben barackkal, birssel, eperrel is találkozunk. A szőlőnek 
azonban itt m ár hideg az éghajlat. I la  mégis m egterem , igen alacsony a cukorfoka, így a bor a távo
labbi vidékekről érkezett az akadém isták felvidítására.
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A város története

A város alapításának  legendája Sebenitz nevű pásztorról szól, aki az Oliegy sziklái a la tt legeltette nyá
já t, am ikor két gyíkra lett figyelmes. Az egyik hátán  ezüst-, a másik hátán  aranypor csillogott. Ezek 
a gyíkok vezették rá a pásztort a vidék arany- és ezüstlelőhelyeire. A gyíkok -  inkább m ár sárkány 
form ában -  ott őrzik a település kincseit ma is a város címerében. (A cím er fekete alapja a bányászat
ra, míg a zöld az erdészetre u tal.) A város pedig ném et és m agyar nevét a pásztor nevéről kapta: 
Schem nitz és Selmec, míg mai neve B anská Stiavnica. Ennél valószínűbb azonban, hogy a II. (íéza 
király által behívott szászországi telepesek a cseh határról, Schem nitz vidékéről jö ttek , s a város ne
vét régi hazájukra emlékezve adták.

A város keletkezésével kapcsolatban term észetesen más legendák is éltek, élnek. Tény az, hogy a 
Sehneci-érchegységben a IX. század óta keresték és bányászták az érceket, amelyek a megtelepülő 
magyarok szemében is komoly kincsnek szám ítottak . A város keletkezése m indenképpen összefügg a 
felszíni művelésről a mélyművelésre való áttéréssel, illetve új kohászati technológiák m eghonosodásá
val, amelyek a XII. századra tehetők.

Selmecbányát „R ana” néven legelőször 1217-ben említik (bár ennek a forrásnak  a megítélésében 
a kutatók nem egységesek), amiben m ár u ta lnak  a város ezüstbányászatára. Régészeti adatok m u ta t
ják , hogy a korábbi, Ohegyen lévő település terjeszkedett, így m ár a X III. században, annak első év
tizedében elkezdték az Ovár m agját képező rom án stílusú templom építését. Ugyancsak erre az időre 
tehető, hogy a városban a németföldi telepesek m egszaporodtak. K iváltságaikkal magukhoz ragadták  
a bányákkal, és term észetesen a várossal kapcsolatos jogokat, amivel évszázadokra m eghatározták  a 
telepillés arcu latá t.

Mindehhez jogi alapot az 1237-ben vagy 1238-ban IV Réla által k iadott (.jóváhagyott?) selmeei 
jogkönyv szolgáltatott. Legfontosabb rendelkezései a szabad királyi város külső és belső rendjének 
m eghatározása. A külső viszonyát egyértelm űen a királyi hatalom hoz való közvetlen ta rto zás jellem ez
te, míg a városon belül széles körű önkorm ányzatot ép íthete tt ki. Ez utóbbi a városi tanácso t, a tö r
vénykezési autonóm iát és a városi polgári (viszonylagos) önállóságot je len tette . (Például a vám m en
tesség, a kiaknázott ércekkel való kereskedés joga stb.) A király viszont a királyi kam arán keresztül 
érvényesítette a várossal kapcsolatos ak a ra tá t. Az uralkodói és a városi szándék term észetesen nem 
mindig esett egybe. Az évszázadok során Selmecbánya lehetőségeit hol az egyik, hol a másik jellem ez
te. (Megjegyezhetjük, hogy a selmeei jogkönyv, amely az 1442. évi tűzvészben elpusztult, így az 14ftft. 
évi ú jra írása  /változata / m arad t fenn, később m ás m agyarországi bányavárosok jogkönyvének is alap
jául szolgált. S itt még megjegyezzük: a selmeei nem az iglaui -  jihlavai -  átvétele, m ert az első vál
tozata annál korábbi.)

Ez a viszony azonban túlságosan egyszerű lett volna, ha olykor-olykor harm adik, külső hatalom  
nem zavarta volna meg. így a XIV  században Csák M áté a királyi jogokat kiskirályként gyakorolta 
Selmecbánya felett, majd újabb és újabb bárók sóvárogtak a városi kincsek u tán .

Mik is voltak ezek a kincsek?
Újból egy legendával kell kezdenünk a XIV század tö rténeté t, a város v irágkorának m egism eré

sét. A korabeli M agyarország hárm as lakat a la tt volt -  szól a mese am elyeket fel kellett nyitni, hogy 
az ország igazi európai nagyhatalom m á válhasson. Az egyik lakat rézből, a másik ezüstből, a harm a
dik pedig aranyból készült. Az elsőhöz a réz kulcsot Resztercebánva, a másodikhoz az ezüst kulcsot 
Selmecbánya, míg az arany  kulcsot Körm öcbánya adta. Ez a legenda. A valóság viszont az, hogy a 
XIV században a m agyarországi bányából került ki az európai term elésű arany  80% -a, az ezüstnek 
pedig negyede. Ráadásul a korabeli pénzforgalom zöme ezüstpénzzel bonyolódott le. T ehát Selm ecbá
nya jelentősége óriási volt.
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így nztáii a királyi hatalom  minden önm egtartóztatás nélkül rátette* a kezet a „lakatok kulcsaira” 
Ezt úgy érte* el, hogy a korábbi 8 -10% -os kötelező beváltás (bányavám, urbura) helyett csaknem az 
egész nem esércm ennyiséget a k incstárnak kellett megvételre felajánlani, aki azután a beváltási ára t 
term észetesen a forgalmi á r  a la tt á llap íto tta meg. Ez a kényszerbeváltási helyzet azonban a bánya
polgárok helyzetét bizonyos m értékben erősítette is. A kincstár ugyanis -  ha nyomott áron is -  vállal
ta az állandó beváltást, tehát nem voltak értékesítési nehézségeik.

B ár Körmöcbánya uralkodói megítélése kedvezőbb volt (ott kapott helyet például a főkam arai hi
vatal és a pénzverde), Selmecbánya gyarapodása, fejlődése1 a X IY -X Y  században mégis látványe>s. A 
vám s körül bányásztetepek jö ttek  létre* (pélelául 13f)2-ben Iloelrusbánya), városi templome)k, polgár
házak épültek, szépültek. Tehát igazán méltó ve)lt arra , hogy Xsigmond király -  további hat várossal 
e‘gyütt -  1424-ben ajánelékként feleségéi e k , Borbála királynénak adja. A továbbiakban a hat, majd a 
hét bányavárost (B akabánvát, B esztercebányát, Bélabányát, Körm öcbányát, L ibetbánvát, Selmecbá
nyát és Ú jbányát) a királynék városának tek in te tték , amely azu tán  tovább zavarta a selmeei jog- 
könvvben nie^g olyan felhőtlennek tűnő szabad királyi városi jogállást.

Talán jelképnek is felfogható, hogy a jogkönyv eiedetije az 1412-ben megerősödő uteullási- és hu
szitaharcok során sem m isült meg, ele a város maga is nagy károkat szenvedett. Ezt fokozta a 
következő cVben egy szörnyű földrengés. A város azonban élni akart, lakosai tehát felépítették. Az 
O legyet végképp oda hagyták és a mai terü leten  tc*lepedtc*k n eg , emelték azokat az épületeket, ame1- 
lyek még ma is láthatók.

Az a tiszta képlet azonban, amelyben egy erős király jogokat ad egy önkorm ányzattal rendelkező 
német bányavárosnak, soha többé nem állt vissza. Az uralkodók helyébe királyok, ellenkirályok, sőt ki
rálynék lépteik, míg a város kincseit a husziták és a szomszédos hűbérurak csapolták, miközben maga 
a város büszke ringbürgerei („gyűrűstéri polgárok” ), waldlnirgerei („erdőpolgárok”) is engedm ém eket 
tettek. Ekkor, 14()6-ban szakadt el a várostól Béla-(Fejér-)bánya és lett a hetedik bányavárossá, de ek
kor növekszik meg a város szláv lakossága, sőt a város tanácsába m agyar nem est is felveszlek.

A bánya műveletbe vetett hit a selmeei ringbürgerekben M átyás király a la tt kezel megrendülni, mert 
az adók kifizethetetlenek, a beváltási á r  viszont csekély. így az italm érés nagyobb jövedelemmel kecseg
tet, m int a bányaművelés -  teh á t ita lt mérnek. A király igyekszik az ital mérési jogot a bányaműveléshez 
kapcsolni, míg a kincstári beváltást bérbe adja. A továbbiakban tehát a városi bányatulajdonosok m ár 
nem közvetlenül a kam arával, hanem a kam ara nevedben fellépő bérlővel állnak szem len.

Ettől m ár csak egyetlen lépés volt az, hogy a Besztercebánya tu la jdonát képező sandbergi, óhegyi 
és úivölgyi bányákat elzálogosítsák a Thurzóknak, illetve a velük szövetkezett Fuggeroknak. A kibon- 
takozó kapitalizm us fblyonelárai azonban a haza üdvét is elnyomták. Bizonyság erre, hogy II. Lajos 
király hiába kért a selmeeiektől 10 m árka ezüstöt (ami egyébként a város évi termc*lc*sének egy ezre
lékeit je len te tte), a polgárok nem adtak . S ajá t \éelehnükről igyekeztek gemeleískodni, Mohács nem ér- 
elekelte őket. Annál inkább a negjelenő tőreik pe)rtvázók, akik egészen Ilodrusbányáig, Istvánházáig, 
sőt Kisiblyéig elju to ttak . M agában a váre)sban azonban soha nem já rta k . Igaz, a polgárok a várost 
negvrősíte tték  (akkor épült a leán y v á r, a lak íto tták  á t az O várat erőeleié, illetve a három városi ka
put is e‘kke)r ép ítették  ki), ostrom ra négsem  került sor. Annál többet szenvedett a település a m ind
untalan  fellépő járványoktól és a hatalm askodó váruraktól, a szomszédságtól. Ez a háborús 
helyzetből, Selmec határon  való leltéből következett, hiszen a bányákkal, a váre>ssal nem lelhetett sem
minemű fem egetés elől elmenekülni.

Ebben az idegben a selmeei lakosokat -  némi egyszerűsítéssel -  háre)in nagy csope)rtba sorolhatjuk. 
A unddbiirgerekro], m int bányatulajde)nosokról (az ,,u rburáriusok”-ról), m ár szóltunk. Jellemzcvsiikct 
nu*gis egészítsük ki azzal, hogy a XIX. századra bányabeli je'nee lel mii két jobbára elvesztették. Helyet
te kereskedésre* ad ták  a fejüket, amiben viszont nagy előnnyel renelelkeztek. Nekik ugyanis minden 
nap szabad ve)lt mind borral (amihez Léva környékéről hozták a bent és k iterjed t pincerendszerei ren
delkeztek), mind pedig sörrel, továbbá mezzel és m éhsörrel kereskedniük. Ez utóbbi „alapanyagát” 
szintén m aguk birtokolták, m ert a w aldbürgereknek voltak az erdőkben olyan m ajorságaik, ahol az 
erdők tisztásain  méheket ta rto ttak . Ezek u tán  elgondolható, hogy ak á r a vánelorárusok, akár a város
ban letelepedett, ele például földbirtokkal nem rendelkező (élclmiszer)kereskedők a walelbiirgeiek 
ele'íjogai m ellett milyen hátránnyal indultak.

A város második rétegét ugyanis a különféle mesterséget fö l yta ték  és a kereskedők alkották. A város 
e‘löljárósága rendeletien  szabályozta, hogy a kapun belül milyen és mc*nnyi n e s te r  telepedhet le. Ok
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szigorú erhszabályzatok szerint működtek, de a k incstár (és a katolikus egyház) előretörésekor a 
selmeei tanácsnak  egyre kisebb befolyása volt a m esterek, kereskedők városba történő költözésére. 
l Tgy annyira, hogy a céhszabályzatokat is kam arai szervek hagyták jóvá, azaz a városi polgárok au 
tonómiája még erre sem terjed t ki.

A harm adik réteget a bányászok-kohászok, a keverek, a csuhásoknak is m ondott m unkások réte
ge alkotta. Ok ugyan sokáig nem kerülhettek a városfalon belül (ezért laktak  például az Ohegy vagy 
a K hüsberg lejtőin), de szám uk m eghaladta a városi polgárokét. Később pedig egyértelm űen a legné
pesebb rétegként képviselték a m agát szlováknak (ném etül vendnek, m agyarul tó tnak) nevező szláv 
népcsoportot.

A török időkben a város folytonos rettegésben élt. Az Újvárból trom bitával, illetve dobpergéssel 
igyekeztek félelmetes harci zajt kelteni, míg az előtte lévő kis terén 12 ágyút is felállítottak -  védendő 
a Ilegybánvai u ta t. (Később m ár csak hajnali 4 és esti 8 óra. körül doboltak.)

Ő rállás volt a későbbi Kálvária-hegyen is, és itt az 1560-as években csatá ra  került sor. A Kisiblye 
és Scharffenberg közötti mezőn vívott ütközetben m indkét fél veszteségeket szenvedett, de a törökök 
visszahúzódtak. így a város elérte célját. (A Török-sánc nevében viszont az idáig ju to t t  hódítók neve 
fennm aradt.)

A XVI. századtól kezdődően a tündérm esék m ár nem az európai nem esfém lakatokról szóltak, ha
nem az újvilági „E l-I)orado”-ról. Az ezüst városának kincse leértékelődött, pedig egyre nehezebb volt 
a felszínre* hozni. Ebben a helyzetben újabb beruházások kellettek volna, amelyek em elhették a te rm e
lékenységet, de ezt -  az alacsony beváltási á r  mellett -  nagyon kevesen tu d ták  vállalni. A versenyben 
maradó bánya polgárok szövetkezve ruháztak  be, míg a tönkrem enők bányáit a kam ara m űveltette to 
vább. T ehát az állam ekkor m ár nemcsak a beváltásban, hanem  m agában a bányam űvelésben is részt 
vett. Mindezen folyam atok következtében a selmeei polgárok zöme fokozatosan iparűzésre és kereske
dési-e té rt át. Ezzel egyidejűleg a korábbi viszonyokat a város belső m egosztottsága is átrendezte.

A bányakam arát Alsó-Ausztriából irányíto tták  -  katolikusok. A selmeei burzsoázia (és a hevérek) 
viszont evangélikus volt, akik a város korábbi autonóm iáját nem egykönnyen akarták  feladni. Ezek a 
gazdasági ellentétek azután  hol vallási köntösben, hol nyílt politikai zászló a la tt egészen a X V III. szá
zad közepéig m eg-m egújultak. A korábbi harcokra a jezsu iták  megtelepedése körüli huzavona utal, 
míg a nyílt politikai küzdelemre az, hogy a kam ara ellenében (a pro testáns) Bethlen (iábor mellé áll
tak. A gazdasági nehézségeket m unkáslázadások jelzik, a bányakincstár térnyerését pedig az önálló 
bányabírói hatalom  m egterem tése. A kam ara ezzel a városi önkorm ányzatot nem ism erte el a város
ban lévő kincstári tisztviselők testületének.

A bányáiktól, gazdasági alapjukl m egfosztott selmeei polgárok fokozatosan a bányakincstár szál
lítói, alkalm azottjai lettek. így érdekük lassan egybesim ult a k incstár érdekeivel, te h á t az ősi au tonó
mia kérdése egyre kevésbé izgatta őket. Előbb megbékéltek Thököly („a tó t király”), majd Rákóczi 
kurucaival, mert ők nevezték ki a kam arai elöljárókat, m ajd elfogadták a labancok visszatérését is. A 
gazdasági, politikai és vallási csatározások végére pedig az 1710-ben kitört pestisjárvány te tt  pontot, 
melynek során a városban mintegy 6000 em ber halt meg.

A XVIII. százáéi Mária Te1 rézia és II. József nevével fém jelzett kam eralista gazdaságpolitikája 
kedvezett Selme'cnek. 1780-ban 24 ezer lakosával Selm ecbánya M agyarország harm adik  legnépesebb 
váre>sa ve>lt. (E lőtte e-sak Pozsony és Debrecen áll.) Ez a népességszám  Bélabánva 1788. évi ú jracsat- 
lakozásával e\sak nőtt. A császárhű város igazi fényét a gazdasági fellendülés évtizedekig m egadta. A 
nevezetes középületek, polgárházak ragyogtak a Ilabsburg -ház átm eneti nehézségei (napóleoni liábe)- 
rúk stb.) a latt is, ugyanakkor egy másik csillag is em elkedett: az oktatásé, közművelődésé. Ki gondol
ta, he>gv egy századév múlva ebbe kapaszkodik, kapaszkodhat m ajd a város? A XIX. százáéi elején 
ugyanis elkezelenlött a bányászat hanyatlása. Az érvet egyre nehezebben lehete tt felhozni, és az eszkö
zök tökéletesedése nem tuelett lépést ta rtan i a forráse)k kimerülésével. Az elszegényedő, m unka nélkül 
maradó he‘vérek e'lszéledtck; a XIX. század első évtizedében a város lakossága 4000 felvei csökkent. 
Ezt a folyam atét a m anufaktúrák , kisebb jelentőségű iparvállalate)k a lap ítása nem ta r tó z ta th a tta  fel.

IIe)gv a Ilabsburg-hű vám s új csillagainak, az oktatási intézményeknek fénye kire ragye)gott, azt az 
1848-49-es forradalom  és szabadságharc eszméi m u ta tták  meg. A város Görgey felvidéki h ad já ra tá t 
tám ogatta, az evangélikus líceum, a p iarista  rend és az akadém ia tanárai, diákjai meg sereglettek Kos
suth zászlaja alá. Ebből a 48-as szellemből táplálkozott azután a város a dualizm us évtizedei a la tt is.
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A kiegyezést követő közigazgatási törvények a város autonóm iáját helyreállították. Ugyanakkor a 
város a gazdasági alapjait tekintve továbbra is a k incstár kezében volt. Ráadásul a bányászat feltartóz
ta th a ta tlan u l hanyatlott. Az ott kieső m unkalehetőségeket a dohány-, eipő- és szövőgyár sem tud ta  pó
tolni. Ebben a helyzetben a korm ány a selmeei bányászkexlás feladását szorgalm azta, ele végül elfogad
ta azt a javaslato t, he>gv egyelőre a bányákat fenn kell ta rtan i -  az ok ta tás érelekében. így Selmee léte, 
boldogulása a továbbiakban az iskoláitól függött. É rthető , hogy minden olyan kísérletet, mely a fel
sőoktatási intézmények áthelyezését tűzte ki eélul, nagy felhábe)re)dással fogadott. Selmee' az iske)lák, 
az ifjúság városa lett, hiszen 18 ezres lakosságából több m int ezer közé})- és főiskolás diák volt.

Az ipar* fejlesztéséhez elengedhetetlen lett volna a közlekedés, az áruszállítás megoldása. A város 
fekvése azonban egyértelm űvé tette : az e)rszágos főu taka t (akár* vasu taka t, akár közutakat) nem ve>lt 
célszeríí erre vezetni. T ehát még az em lített könnyűipari üzemek is nehezen kapesolexltak -  a keskcMiy 
nyomtávú vasút ellenére is -  az e>rszáge)s szállítási útvonalakhoz.

Ez a tény seg íte tt csaknem  háborítatlanul megőrizni a váre>s történelm i belvárexsát: szerkezetét, u t
cáit, tere it és házait. így am ikor a vám st já rju k , m integy a X Y III-X IX . századba csöppenünk vissza, 
Selmec értékeiről több rendeletben gondoskodtak. 1950-ben a belvárost műemlékké nyilvánították, 
am it 1961-ben a ve)lt bányászati-erelészeti felsőoktatási intézm ény épületeinek ku ltúrtö rténeti emlék
ké nyilvánítása követett. 1993 óta pedig Selmec történelm i városa a világörökség részét képezi.
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A bányászat szerepe a város fejlődésében

A Selmcci-hegység vulkánikus területe a K árpát-m edencei ércesedési folyam atok legjelentősebbjei kö
zé tartozik, így a bányászat term észetadta lehetőségei m egvannak. Az éreesedés uralkodó ércásványa- 
it a galenit (PbS) és szfarclit (ZuS), míg az alárendeltebbeket a kalkopirit (C uFeS^) és a pirit (FeS^) 
alkotják, továbbá a nem esérees ásványok (kvareos ásványok és karbonátok). Ezek észak-északkelet és 
dél-délnyugat irányú (2-)] órai esapással) telérekben rendeződnek, amelyekből az évszázados bányá
szat során 20 nagyobbat és jó  néhány kisebbet fedeztek fel, vettek művelésbe. Selmecbánya ezüst-, 
ólom-, arany- és rézéreterm elése az em lített földtani adottságokon'fejlődött ki.

Anonymus elbeszélése szerint a honfoglaló m agyarok ezen a területen  ta lá lták  „B an a” várát, 
amelyből feltehetően Selmec keletkezett. A város neve (ahogyan az egyébként az oklevelekben is sze
repel) tehát m egadta a lényegét is: a városnév köznevet, a bánvák(é)t je len te tte , illetve a település ne
ve4 köznévvé vált.

Sem a honfoglalás előtti bányászkodásról, sem pedig a korai, X -XII. századiról tényleges leírása
ink nincsenek. A ta tá r já rá s  utáni idők ném ethoni telepesei azonban m ár 1287-ben vagy 1288-ban 
írásba foglaltatták azokat a jogokat, amelyek őket autonóm , jó részt csak az uralkodótól függő polgá
rokká tette . A jogi rendelkezés ugyanakkor k itért a korabeli bányászati műveletekre, azok szabályai
ra. Érdekességként jegyezzük meg, hogy a (bánya)polgárok telkeinek kieövekelésére m ár a X III. szá
zadtól használták a „selmeei bányai")!” m értékegységet, amely 8 rőfből (1 rőf =  0,78 m éter, tehát 1 öl 
2,0220 m) állt, és 7 bányaöl te tt ki egy „telket”

A korabeli, viszonylag magas, de igazából nem szám szerűsíthető bányaművelés-, jövedelem term é
szeti alapját az adta, hogy ekkor még a telérek felső, a felszínhez közeli, ráadásul az érclelőhelyek ún. 
oxidációs zónáját fejtették le. I tt ak á r az arany, ak á r az ezüst je lentős mennyiségben, term ésfém ként 
fordulhatott elő. A kincs tehát a selmecieknek tényleg közvetlenül a lábuk „elő tt” és „a la tt” hevert. 
Csak le kellett érte nyúlni!

A (kezdeti) leletek nagysága aztán a bányaváros polgárait óhatatlanul differenciálta. A gazdagab
bak váltak a város irányítóivá, továbbá az egyre mélyülő bányák berendezésében is előnybe kerültek. 
A ringbiirgerek szerezték ugyanis meg a bányák berendezéséhez és az ércelőkészítéshez nélkülözhe
tetlen erdővel, faanyaggal való rendelkezés jogá t, teh á t w aldbürgerekké váltak, s egyre inkább na
gyobb, hatékonyabb eszközökkel tu d ták  a lábuk a la tt heverő kincset felvenni.

Az Anjou-királyok idején fénykorát élő selmeei bányászatnak azonban egyre több technikai nehéz
séggel kellett megküzdenie. Ezek közül kiemeljük a mind mélyebbre tö rténő hatolásból adódó clvize- 
sedést, illetve a vízelvezetés nehézségeit. Mivel a város körüli felszín igen-igen tagolt, ezért a bányák 
vizét csak az alájuk fú rt a lagúttal, ún. altáróval lehetett elvezetni. A z  em lített a ltárók építését m ár az 
1400-as években megkezdték, s m ondhatjuk, hogy a selmeei bányászkodás egész ideje a la tt, egészen 
a XX. század elejéig ezeknek az altáróknak az építése, k a rb an ta rtá sa  állandóan terhelte az itteni szí
nesfém kinyerésének költségét. Talán ezért is értékelték a későbbi leírások úgy a selmeei bányapolgá
rokat, hogy azok a jövővel nem sokat törődtek. Csak a jelenben, a lehető legkisebb ráfordítással hoz
záférhetővé tehető érceket hozták felszínre. A többi feladatot az utódokra hagyták.

Az lf)00-as évek elején a város közvetlen közelében m ár ennek ellenére sem volt virágzó bányavál
lalkozás. A term elést előbb a Ilodrusi-völgyre, majd a szélaknai részre kellett kiterjeszteni. A hodru- 
siak jövedelmének XV század végi gyors felfutása rem ényt keltő volt ugyan, de o tt is gyorsan leter
melték a felső rétegeket, és a vágatok elvizesedtek. A műszaki fejlődés irányát ekkor a víztelenítésre 
szolgáló kézi- és lóval hajto tt vízszivattyúk (csehországi) beszerzése és m unkába állítása jelen tette .

A korszakkal kapcsolatban két, a bányászatról közvetlenül is tudósító  fo rrást kell megemlítenünk. 
Az egyik 151 ő-ből való, am ikor hivatalosan, városszerte szabályozták a bányákban dolgozók m unka
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idejét és hórét. A munkaidő nyáron (Szt, Györgytől Szt, JMihály napjáig) hajnali 4 órától este 4 órá
ig, míg tóién reggel öttől este ötig ta rto tt. A m unkástól pedig megkövetelték, hogy esetleges kilépése 
előtt a bányatulajdonosnak legalább 2 héttel szóljon. Ezek a szabályok egyébként még évszázadok 
m últán is é n Ténvben voltak.

1585-1)011 az uralkodó pár a bányák állapotát bizottsággal m érette fel. A maga nemében ez az első 
hiteles adat arra , hogy mind a bányák állapota, mind maga a bányam űvelés (és ennek megfelelően te r
mészetesen azok jövedelme!) közvetlenül is érdekelte a királyt, királynét. A bizottság jelentéséből esak 
a glanzenbergi bányára vonatkozó részt említjük, meg*. Az ezüstjéről egykor híres selmeei bányában 
ekkor m ár esekély ezüst ta rta lm ú  óloméreet term eltek, amely ólmot a többi bányából kikerülő éré ko- 
hósítása során használták  fel. Az igen költséges, 150 vájárt, továbbá a vízemelésnél 65 em bert és 98 
lovat foglalkoztató üzem mégis nyereséges volt. A telérből ugyanis hatalm as és hetente nagy meny- 
nyiségű óloméreet term eltek ki. A komisszió a tulajdonosoknak azt tanáesolta , hogy a termelést, még 
több vájár foglalkoztatásával fokozzák, és a szám adások írásba foglalásáról írnok alkalm azásával gon
doskodjanak. A dm inisztráció nélkül nem megy a bánya sem...

Mind a társadalm i viszonyokkal, mind a műszaki haladással összefüggésben volt a Tliurzó- 
Fugger-ház 1490(94)—1546 közötti alsó-m agyarországi szereplése. TlURZÓ JÁNOS előbb vásárlás, 
majd királyi-királynéi kölesönök, sőt azért kapott hivatalok révén beférkőzött a felvidéki bányákba, 
leginkább B esztercebányára. Thurzóék Fuggerékkal együtt főleg a rézterm elésben, illetve a rézére 
ezüsttarta lm ának  a kinyerésében voltak érdekeltek, de vállalkozásuk hato tt a selmeei bányászatra is. 
Egyfelől a kohók megjelenését, illetve az ólomkereskedelem kézben ta r tá sá t lehet velük összefüggés
be hozni. Másfelől pedig a Fuggerek vállalatával szembeni elégedetlenségeket. A bányászok nehéz sor
suk ellen többször felkelésben hadakoztak, míg az 1525. évi hatvani és rákosi országgyűlésen a köz- 
nemesek tiltakoztak  Fuggerék „fukar” rézpénzei ellen. A selmeei bányapolgárok tanulsága mindebből 
esak az lehetett, hogy -  mai m egfogalmazással és mai kategóriákkal -  a technikai haladást biztosító 
nagytőke monopóliumot szerezhet egv-egy bányavidéken, amely monopóliummal aztán visszaélve akár 
országos ribillió is keletkezhet. Tehát vigyázat, a műszaki fejlesztés nem lehet a „bányászszabadság” 
sírásója!

A Mohács u táni helyzet mégsem kedvezett sem a műszaki fejlesztésnek, sem az em lített autonó
mia m egtartásának . I. F erdinánd 1548-ban az alsó-m agyarországi bányákat az alsó-ausztriai (kincs
tá ri) kam ara alá rendelte. Ez nem csak a különféle bányajövedelmek kam arai beszedését je lentette, 
hanem azt is, hogy a kam ara is bányajoggal rendelkezett, am it pedig nem m indig adott át, hanem 
akár maga is bányát nyitott. Ezt a folyam atot lépésről lépésre ugyan Selmecen nem tudjuk nyomon 
követni (m ert Selmec környékén nem volt olyan bánya, am it Fuggeréktől közvetlenül a kam ara vett 
volna á t), de tény, hogy a kam ara megjelenése ebben a városban is fokozatosan á ta lak íto tta  a bányá
szat pénzügyi hátterét.

A városban és környékén a bányákat a XVI. század végén mintegy 800-400 apró társaság , bánya
polgári szövetség művelte, akik hol a betörő vízzel, hol az új bánya nyitásához szükséges költségekkel, 
hol a ku ta tási kiadásokkal nem bírtak . A kincstár időnként aztán kölcsönzött pénzt -  mert neki is 
szüksége volt a bányákra, ha például a megélénkülő török háborúk pénzügyi alapját akarta  megte
rem teni. Igaz, a kölcsönbe adott tallérok rendszerint nem kerültek vissza a k incstárba, de a kam ara 
mégis jól já r t .  Egyrészt a csődbe ment bányapolgárok vagyona, bányája a kincstárhoz került. Más
részt viszont az új lelőhelyek felku tatásának  költségeit zömében a bánya polgárok állták még akkor is, 
ha ahhoz az alsó-ausztriai kam ara adott némi pénzt, illetve abban az esetben is, ha nem ta láltak  sem
mit sem. (A negatív eredm ény is eredmény!)

A külső pénzügyi helyzet megváltozása (itt elkerülhetetlenül u ta lnunk  kell Amerika felfedezésére, 
az o ttani nemesfémek Európába áram lására), továbbá a kiterm elés költségeinek a növekedése (a tö 
rök háborúk m unkabér- és anyagárfelhajtó  hatása!) a selmeei ringbürgereket „á ts tru k tu rá lta ” Egye
seket felemelt, m ásokat lesüllyesztett. Es m ár nem csak a hagyom ányos bányászszerencse (-balsze
rencse) alapján, hanem  a vállalkozókedv, a spekuláció, a kam arához való viszony (új elem!) és a kapi
talizálódó fejlődés egyéb jelenségeinek felismerése és figyelembe vétele szerint is. Ehhez jö tt  még az 
állandó török veszély tuda ta és a reformáció tanainak a terjedése. A családok közül a Kössél és Schlacher 
fam íliát em líthetjük meg, akiknek a vagyona szinte eltűnt, míg a Schall-, a Sáli- és Kubigalli-vagyon 
gyarapodott.
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A glanzenbergi ólemitermelés fokozatostul else>rvaelt, m ert az ólmot egyre inkább Lengyelországból 
hozták be, ahol azt olcsóbban lőhetett kiterm elni. Mind az em lített im port, mind a bányák egyre na
gyobb tőkekoneentráeiót kívántak. Mivel Selmeere m ega XVI. század végén is a kisebb m agánbányák 
voltak a jellemzők, ezért az erők egyesítésére leginkább a szövetkezés látszott alkalm asnak. 1571-ben 
meg is alakult a Brenner-szövetkezet, amelynek létrehozásához a k incstár kölesönt folyósított. „A szö
vetkezés ta rta lm a ala tt -  szólt az alapító okm ány -  egyik részesnek sem szabad külön bányát művel
ni, hanem ha művelésre méltó tá rgyat talál, az a szövetkezet javára  és akaratával műveltessék. Ma
ga a Brenner-szövetkezet eleinte négy család vagyonát egyesítette, de aztán -  a kam arai tám ogatást 
a továbbiakban is élvezve -  egyre terjeszkedett. A szíjvetkezet legfőbb bányája a Felső-BibeT-táró volt 
Ilegybányán, amelynek művelési4 az egész bányavidék hozam át m eghatározta. Ezért volt jelentős, 
hogy ahhoz megfelelő műszaki eszközöket tud janak  biztosítani.

A kam arai anyagi tám ogatás azt is je len te tte , hogy a Brenner-szövetkezet műszaki irányítását a 
főkam ara grófnak alárendelt kincstári tisztviselők végezték. Ok általában rendelkeztek (‘lég bányásza
ti ism erettel is. így egyre elterjedtebbé vált a selmeei bányaművelésben az altárók (nyilámok) kiépíté
se, illetve a vízszivattyúzás nagy feladatának a megoldása. A fokozott kam arai pénzügyi és műszaki 
szerepvállalásnak term észetesen ára volt: a selmeei bánya polgárok au tonóm iájukat fokozatosan elve
szítették.

Ennek előbb gazdasági m egnyilvánulásait em lítjük meg. A B iber-táró m űködésére koncentráló 
szövetkezet a többi bánya művelésére, netalán fe ltárására  nem gondolt, így a fokozatosan mindent, egy 
lapra feltevő bányapolgárok egész vagyonukat kam arai befolyás alá helyezték, szinte a főkam aragróf 
rendelkezésére bocsátották. Ezzel m egszűnt az a gyakorlat, amely szerint a selmeei polgárok egyszer
re „több vasat ta rtan ak  a tűzbe” azaz több bányában is érdekeltek legyenek. I la  az egyikben nem 
megy vagy gyenge a term elés, azt a m ásikban kipótolják. Az említett, folyam at végén viszont vagy 
nyertek, vagy vesztettek, pótlásra egyre kevésbé volt lehetőségük.

Az autonóm ia visszaszorulását a XVII. századi harcok, előbb a Bocskai-felkelés, majd a kam ara 
önkényeskedései (például a Kiclmann család bányáit 1611-ben különöset)!) indoklás nélkül elfoglal
ták), a sűrűsödő bányászfelkelések, végül pedig a Brenner-szövetkezet 1640-ben bejelentett csődje1 
m utatták. Az em lített csőéiből ugyanis nem a pe)lgáre)k ke»rültek ki gye">zte‘sen, hanem  éppem az ő va
gyonuk roncsai mentek át a k incstár tulajelemába.

Akinek peleiig nincs vagyema, nincseMi egyéb autonóm iája sem. A pe>lgáre)kat nem az zavarta , he)gy 
az addigi hagyományos elnevezésű aknák (pl. Biber-, Nánelor-akna) helyett az újak me)st m ár az ural- 
koelók és e*saláeltagjaik (pl. Ferelinánel-, Elcemóra-, Je'ízset-akna) u tán  nyerték nevüket, hanem a minél 
erősebbé váló kam aragrófi hivatal és te'rmészetesen az etlemretbrmáció. Ebben a folyam atban aztán  a 
Ráke)czi-szabaelságharc me^g olyan változást is hozett, hogy a korábbi műszaki nelK‘zse‘gvk (betörő víz, 
az új bánya nyitási lehetőségek leszűkülése stb.) mellé politikaiak is kerültek. H iába b írta Ráke')e*zi a 
bányavárosokat, ha ott m ár e‘rőse‘ii e\sökkent a term etés, am it aztán a hábe>rús eVe'k szinte1 teljesen nie'g 
is állítottak. IIiányze>tt ugyanis minél a műszaki mc‘gújításhe)z, mind a bányásztegyetem fen n ta rtá sá 
hoz szükségvs pénz.

A kurucháborúk u tán  tehát a bányák siralm as helyzetben í ve)ltak, am ihez újabb m egpm báltatás, a 
pe'stisjái'vány jö tt. Em bert, pénzt és megfelelő szaktuelást kellett teh á t a kam arának  biztosítania ah 
hoz, he)gy a te rnu tés  ismét meginelulje)ii és szám ettevő em lm ény t hozzon. Ilyen beruházást mái nem 
az egye‘s setme'ci bányape)lgároktól, hanem a sokkal nagyobb letietőségekket renelelke'ző kincstártól le
hetett e'sak elvárni. Igaz, a kine*stár sem bővelkeMlett tbrráse)kban, de a technika fojloelóse az egység
nyi beruházás hasznát megseíkszorozta. Mire gonele)lunk?

A XVIII. százáéi közepére1 kiépítik a selmeri emvízremelszert, amellyel a vízm eghajtású gé|)ek üze- 
meltetéset tuelják me‘ge)lelani. (A korábbi emberi és állati ereivel műköelő járgánye)k helyett.) Aztán az 
új bányák felku tatását és üzembe helyezését átgonelolt, ha úgy tetszik, tuelemiánvos alapon valósítot
ták me‘g. Fők‘g a szélaknai; Teívz-aknai és siglisbergi mezők felfeelezése je len te tt szám ottevő növeke*- 
elést, M agának a bányakincstárnak 1764-ben 4425 közvetlenül a bányákban elolgozó m unkása ve)lt, 
míg a (m agán(társu la ti bányák 2572 em bert foglalkoztattak. Ez utóbbiak fellenelülését szintén a 
kincstári tevékenység, főleg az enovízrenelszerre1 és az elvezető renelszerre való csatlake)zás lehete)se»ge 
segítette1.

A kam ara ilyen irányú szerepvállalása mögött neme*sak a korszak kam eralista gazelaságpolitiká- 
já t kell látnunk, hanem a műszaki érteimise^giek fejlesztés melletti kiállását is. IlKLL J()ZSKF me^g az
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uralkodónál is já r t  abban az ügyben, hogy igenis érdem es a Selmec környéki bányák műszaki fejlesz
tését tám ogatni, m ert o tt jövedelmező művelés honosítható meg. T ehát a kezdeményezést nem a vá
ros, hanem m ár a kincstári alkalm azottak vették át. Az egykori bánya polgárok csak a kam arai beru
házások haszonélvezői lehettek.

A selmeei bányászat X V III. századi virágzása az új, XIX. században azonban ismét heivadásnak 
indult, Tudom ásul kellett venni: a kinyerhető érckészletek fokozatosan kim erültek. Ehhez ugyan a 
műszaki fejlesztés a század közepéig még némi szinten ta r tá s t tudo tt biztosítani, de „aranyat csinál
n i” azzal sem lehetett.

Az 1867. évi kiegyezés u tán  a selmeei bányászatot nemcsak a nem esérctartalom  csökkenése, ha
nem például az ezüst á rának  folyam atos esése is veszteségessé te tte . Ezért a tőkéscsoportok nem lá t
tak  fan táziá t semmiféle beruházásban. Legfeljebb a k incstár próbálta megmenteni -  a Selmecen 
időközben m egerősödött műszaki értelm iségiek követelésére -  a városnak is nevet adó bányákat. Az 
egykori büszke bányapolgárok ekkorra m ár eltűntek, legfeljebb kam arai (kincstári) tisztviselők lettek, 
akik a fix fizetésüket, esetleg mezőgazdasági term eléssel, netalán az iparba és a kereskedelembe való 
bekapcsolódással tu d ták  kiegészíteni. S a város mégis ragaszkodott bányáihoz, azokkal együtt az itt 
tanuló diákokhoz, a műszaki felsőoktatás selmeei intézményéhez. I la  m ásért nem, legalább azért, 
hogy önm agának is bizonyíthassa: lám, Selmecen nem tű n t el, nem halt ki teljesen a bányászkodás. 
1869-ben a k incstári és tá rsu la ti bánya- és kohóüzemeknél 4647 főt foglalkoztattak. Később, a szá
zadforduló éveiben, ez a szám m integy felére, 1910 után  pedig 1600 főre csökkent, A kincstár 1906- 
ban az utolsó m agán társu lat, a (icram b-féle bánya egyesület bányáit, kohóit is átvette. így mindenki 
az állam tól várta  a fizetését, A selmeei bánya- és kohóüzemek m űködtetési' M agyarországnak évente 
1-1,5 millió korona veszteséget je len te tt. Ebben a helyzetben egyre sürgetőbben vetődött fel a bányák 
bezárásának kérdése, am it aztán  az új állam is örökölt. Ennek ellenére4 a Selmec környéki bányákra 
a XX. század további évtizedeiben is újabb és újabb milliókat költöttek. A folyam atot azonban nem 
lehetett m egállítani, legfeljebb késleltetni. N apjainkban a „bánya” m ár csak a város nevében él, an 
nak művelését felhagyták.
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A város erdőgazdálkodásának története

A város erdőgazdálkodásának tö rténete szorosan kapcsolódik a város bányáinak történetéhez. így az
tán a legfontosabb, a tulajdonlás kérdést' is a bányászat érdekeinek függvénye volt.

A források arra utalnak, hogy a király a városi telepeseknek ugyan bányanyitási jogot biztosított, 
de egészen a X III. század közepéig m egtarto tta m agának a város körüli erdők (és vizek) tulajdonjogát. 
(A város és környéke a zólyomi erdőispánsághoz tartozo tt.) Erdő csak a X III. század második felében 
ju to tt a város birtokába, tehát a város erdőgazdálkodásáról ettől az időtől kezdve beszélhetünk. Ezt az 
erdőgazdálkodást azonban nem a mai kategóriák alapján kell elképzelni. Abból kell kiindulni, hogy a 
Selmecbányának adott bányajog szerint bárhol is nyitnak a város polgárai bányát, annak műveléséhez 
szükséges fát (és faszenet) szabadon term elhetnek. Az erdőgazdálkodást tehát a tá rn ák  körüli erdők 
kivágása jelentette. Addig nem is volt baj, am íg elegendő fa állt rendelkezésre, illetve a város körül min
denhol királyi birtokok voltak. Amikor azonban a királyi birtokok nagy része nemesi birtokká vált, a 
meggyengült uralkodó rendeletére hivatkozó polgárok a bányajogban biztosított szabad fahasználatuk
nak nem tud tak  éi*vényt szerezni. Ebben a helyzetben vált jelentőssé, hogy a város (erdő)területek fe
letti rendelkezési jogot szerezzen, azaz növelje1 a város -  mai fogalm aink szerinti -  határá t.

Selmecbánya -  eltérően más alsó-m agyarországi bányavárostól -  nem nagyon tudo tt közvetlen 
környékén jobbágyfalvakat (és azokhoz tartozó erdőket) megszerezni, kialakítani. így távolabbi vidé
ken igyekezett m agának birtokot foglalni. Szénásfalu és V iliim 1 megszerzése a ( la ram ra  való k iju tá 
sát te tte  lehetővé, de ism ételten hangsúlyozzuk, hogy a bányajoggal já ró  szabad erdőhasználatot 
illetően a városi polgárok jobbára csak a város b irtokában lévő erdőkre1 szám íthattak . A város ha tára  
pedig a XV-XVI. században jelentősen nem növekedett. T ehát a meglevő erelőkben tú lhasznála t ke1- 
letkezett, Minelezt növelte1, he>gy a váre>si eTelőknek minél a bányászati, minél a lakossági tűzi- és épü
letfa igényedet is ki kellett elégíteniük. Hogy a bányászat, ke>hászat mekke>ra fa igényt tám aszto tt, a r 
ra csak egyetlen aelatot idézünk. Az e‘gyik gazelag selmeei pe>lgár kohói 1554-1)011 egyetlen bet a latt 
100 szekér faszenet fogyasztottak. É rthető  hát, he)gy a városi pe>lgárok a környező jobbágyfalvak ki
lósaitól -  légyen aze>knak bárki is a hűbéruruk -  vásárolták a szenet, újabb és újabb fahasználatra  
ösztönözve1 azokat.

A város eirdeije‘it -  a „Staelt W aleT-et -  m ár a XV százaelban a városi tanáe-s őriztette. A vám si 
számadáse>k szerint a következő százaelban előbb ke't, majel három váre>si erele'íőr is <le>lge>ze>tt. Ez a vá
msi erdő, amely egyébként a vám stól elélkeletre, a Ilegybánya és Istvánháza közötti teTÜleteMi volt, fe
dezte ívszben a váre>s tűzi- és épületfa szükségletet. A fá t a váre>s vágatta  ki, és az a rra  je>ge>sult. pe>l- 
gám knak fa raktárból aelták eml. Más városi eTelőkbem a pe)lgárok -  bize)nyos elíj lefizetése1 elleMiébeMi -  
maguk is term elhettek fát.

Ezt a ívnelszert azután  az alsó-ausztriai bányakam ara jelentősen m egváltoztatta. Az 1571. évi bá- 
nyareneltartás ugyanis a kam ara szám ára b iz tosítatta , hogy a bányák körül az erelőket íKMiicsak hasz
nálhatják, hanem a (kam arai) bányának me'g is szerezhetik. Ez a körzet fél mérfölelet tehet ki, de1 Sel
mecbányán, ahol e'bben az ielőben m ár a bányák e'gyharmaela a kam ara kezedben ve)lt, gyakorlatilag az 
egész váre)s h a tá rá t je len tette . így a továbbiakban a vám s erelőinek haszemvet-ele a kam arai erelő(bá- 
nya)iiiester jóinelulatától függött, bár a nevükben városi e‘relőőröket továbbra is a város fizette1, de 
azok m unkáját m ár a kam ara irányíto tta . Ez aztán isn u te lt nemzetei térések re ade tt okét. A kam ara 
városi pe>lgárokra ve)natke>zó korlátozó, ere le") ven lel mi intczke'elevseM m ögött gyakran az a hátsó szánelék 
húzeklett neg , hogy a kam ara minél olcsóbban és minél tevább ju thasson  fához. E ttől a szige>rú ke>r- 
láte>zástól azután a kam arai tisztviselők gyakran eltekintettek  -  ha azt a pe)lgámk hajlanelók voltak 
meghálálni. Minelez azonban nem változtato tt aze>n a helyzeten, he>gy a fa Selmecbányán minél a pe)l- 
gáre)k, minél a kam ara szám ára meglehetősen elrága ve>lt.
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M ária Terézia 1747-ben igyekezett a kam ara és a város vitás ügyeit az erdőket illetően is tisztáz
ni, de az igazi változást a kohászat súlypontjának Zsarnócára való átkerülése (ahol a (Jaram on úsz
ta to tt tavai tud tak  dolgozni) hozta meg. S az, hogy a kam ara a szomszédos uradalm ak erdeit igyeke
zett a bányászathoz megszerezni, m ert Selmecbánya környékén ebben az időben m ár egyszerűen nem 
volt vágható erdő.

Ennek az erdőtlenségnek az ellensúlyozására a kam ara erdősítésekbe kezdett. Az egykori tölgyesek 
helyén magvetéssel hozott létre fenyveseket, (fői ég j egei íyefenyveseket). Mindezek mellett a kincstárnak 
term észetesen továbbra is szüksége volt a selmeei erdőkből kikerülő fára. Az erdők felmérése, a vágás
kor, vágásterület pontos megjelölése a mai fogalmaink szerinti korszerű erdőgazdálkodás kezdetét je 
lentette. A város körüli erdőket legelőször 1763-ban m érték fel. Ekkor kitűzték azok határait, illetve 
elrendelték az erdők kam ara szám ára történő szabad kihasználását, Ez azonban nem je len tett letáro
lást, mert az anyagot a bányák érdekében szálalva term elték ki, így az erdők -  főleg a jegenyefenyő -  
jól felújultak. A bányászat hanyatlásával pedig az erdők szinte háborítatlanul gyarapodtak.

A bányakincstár és a különböző tu lajdonban lévő bánya művek fával való ellátásán kívül a városi 
polgárok faigényét is kielégítették, de az esetleges felesleget sem a kincstár, sem a város nem ad h a t
ta el. Magától értetődő, hogy a bányászat hanyatlásával, illetve a korszerűbb bányászati eljárások 
meghonosodásával a k incstár faigénye csökkent. így 188f)-ben a város megkímélt állapotban kapta 
vissza erdőit, amely b irtokot azonban továbbra is terheltek bizonyos faizási jogok. Az évi hozamnak 
mintegy 1/5-ét a különféle (m agán-) bánva művek, a kincstári bányam unkások, a város lakosai igénye
inek kielégítésére használták  fel, míg a többivel a város szabadon rendelkezhetett.

Az 1879. évi erdőtörvénynek megfelelő, korszerű üzenitei*vet a város 1890-ben készíttette el. A 
Selm ec-B élabánya és a V ihnye-Peszerény határában  fekvő, mintegy 4700 ha terü letű  erdők a kihasz
nálás szem pontjából meglehetősen kedvezőtlen fekvésűek voltak. Ahhoz például, hogy a Vilin ve körü
li fát Selmecre szállítsák, 3-4 vízválasztón is á t kellett volna kelni! így  a város nem is gondolt arra , 
hogy a közvetlen szükségletén túl a kiterm elt, eladandó faanyagot a város mellett raktározza, hanem 
erdőinek faterm ését tövön, vállalkozóknak értékesítette. E rre az értékesítési biztonságra azért is 
szükség volt, m ert az üzemteiTekben m egállapított, átlagosan 100 éves vágáskornak megfelelően ki
term elt faanyagot sem tu d ták  elhelyezni. A bányászat hanyatlásával ugyanis csökkent a faizásra jo 
gosult bányászok szám a, de csökkent a bányák fa igénye is. Némi kereslet csak az épületfára m u ta t
kozott, am it minden selmeei polgár sa já t épületének fedélszékéhez és mennyezetéhez -  némi kijelölé
si, szállítási díj ellenében -  m egkapott, „Egyszóval úgy állunk, hogy sok a fókánk, de kevés hozzá az 
eszkim ó” -  á llap íthatta  meg a városi erdőm ester még 1900-ban is.

Hogy az „eszkim ók” száma növekedjék, a város 1900-tól 10 évre minden 10 cm-nél nagyobb 
átm érőjű, kiterm elhető fá já t eladta. Az adásvételi szerződés a szakirodalomból ism ert, de azért ki
emeljük, hogy a vevő köteles volt a rendkívüli használatokból kikerülő fát is a szerződésben kikötött 
áron átvenni. A szerződés ezen pontja akkor vált érdekessé, am ikor 1904 áprilisában a város körüli 
erdőkben óriási hótörés pusztíto tt, A jegenyefenyvesekben keletkezett törések, döntések következté
ben m integy 60 ezer törzset kellett sürgősen kiterm elni, am it a város jó részt házi kezelésben -  a 
fakiterm elő cég terhére -  végzett el. A házi kezelés azt je len tette , hogy a fakiterm elést és az ezzel kap
csolatos egyéb m unkákat nem a vállalkozók, hanem az erdőbirtokos maga végezte. Ebben az esetben 
a fát fa raktárból, illetve rakodón értékesítette.

A házi kezeléssel kapcsolatos országos vitákba később Selmecbánya erdőgazdálkodása is belekeve
redett. Amikor ugyanis a város az 1909-ben lejáró fakiterm elési szerződést újra vállalkozóval (de ez
úttal csak öt évre) hosszabbította meg, a Belügym inisztérium  hivatali úton, a Földművelésügyi pedig 
elsősorban IvAÁN KÁROLY erdőtanácsos révén a szaksajtó  hasábjain figyelmeztette: hallgatni kell a 
modern célkitűzésekre -  az erdőket házi kezelésbe kell venni. A városi erdőm ester ezeket a törekvése
ket jó rész t azzal u ta síto tta , vissza, hogy a városnak biztonságos, rendszeres pénzforrásra van szüksé
ge, am elyért ráadásul gazdasági kockázatot sem kell vállalnia. Hiszen a fakereskedő akkor is fizet, ha 
a kiterm elt fát nem tud ja értékesíteni. A korabeli vitában ma m ár nem érdem es állást foglalnunk, de 
egyetlen dologra azért u ta lnunk  kell. A házi kezelés melletti énvlésében IvAÁX KÁROLY többek között 
arra  hivatkozott, hogy az Alma M ater városának példát kell m utatn ia az új erdőgazdálkodási rend
szerek m eghonosításában. Különösen akkor, ha Selmecbánya továbbra is ragaszkodik az erdészeti fa
kultáshoz. A vitát a háborús szükség-termelések, majd az állam fordulat döntötte el.

A város erdőbirtokát az erdősítendő kopárok megszerzésével tud ta  növelni. E rre a beerdősítésre
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az e'relőtörvény kötek‘zte\ de1 a város példát szeretett volna m utatn i a diákság előtt is, hogy vannak 
olyan eljárások, amellyel a Selmec körül éktelenkedő kopárokat el lehet tün te tn i. Különösen csúnya 
volt a Paradicsom -hegy, amelynek a beerdősítésére állami csem etét is igényin' vettek (Beerdősítendő 
terület az átvételkor, 1885-ben m integy 200 kli-t te tt ki.) Még a városi kezc'lés előtt, 1882-ben 
B kliiáZY -JknT) (e'gykori erdőakadém iai tan ár) úgy lá tta , hogy az erdőültetés fő fafaja a lucfenyő és a 
vörösfenyő lehet. Ezek csem etekerti term elését, majd a 2-3 éves csemeték őszi ü lte tését javasolta. H e
lyesen m utato tt rá, hogy a rövid ősz, és a még rövidebb selmeei tavasz körülményei között nagyon ne
héz eltalálni azt a néhány napot, am ikor a csemeték kellően nedves földbe kerülnek. (A köves, sziklás 
talaj ugyanis gyorsan kiszárad.)

A fafajokat illetően az elkövetkező évtizedek csak részben igazolták B e l h ÁZY jav asla ta it. A vörös
fenyőt az „igen b u ja” növése m iatt nem ta lálták  alkalm as fafajnak, míg a lucfenyővel elsősorban cse- 
meteterm csztési gondok voltak. A jegenyefenyőcsem ctét ugyanis az állomány alól nyelték, a lucot vi
szont csem etekertben kellett volna -  sokkal nagyobb költséggel -  megnevelni. Az erdei fenyővel vég
zett próbálkozásokat a hó h iúsíto tta meg. A város körüli gyakori, nagy, hosszan ta rtó  hó azokat le
nyomta. Az alsóbb régiókba az őshonos tölgy visszahozatalát is szorgalm azták, de ezzel a fafajjal ki
terjedt erdősítések nem történtek . A fenyvesekben gyérítést, illetve fokozatos fel újító vágást (előbb 10, 
majd 20 éves felújítási idővel) honosítottak meg, amely különösen kíméletes fakiterm elést, -közelítést 
kívánt.

1912-ben ismét széldöntések voltak, amelynek következtében 30 ezer m:! fát kellett kiterm elni. E n 
nek következtében a (fenyő)épületfa kihasználását 1 9 1 3 -1 4-ben szüneteltették. 1913-ban viszont a 
fiatalosokban keletkeztek zúzm aratörések.

Az e'relősítések nagyságára jellemző, he)gy 1885-től 1900-ig a város csaknem  1000 kh-t erelősített, 
amelynek a tele1 e'relőte'lepítés ve)lt. így a Paraelicsom-hegyen Erzsébet királyné emlékére1 ü lte ttek  fá 
kat (71 kh), többnyire lucfenye'ít, m ert az volt a királyné kedvelne fafaja.

Selmec igyekezett az erelők közé ékelőelött ielegen -  legtöbbször mezőgazelasági -  terü leteket meg
szeretni, almvá eTelőket ü lte te tt, 1914-be'n ezt a m unkát m ár lf) kisebb-nagye)bb, általában ieleiglene\s 
csemetekert segítette1. Ekkor e'gyre nagye)bb pm blém át okoze)tt a je'genyef enyvesekben fellépő gomba- 
károsítás, úgyhe)gy aze)kat le)inbfákkal (.juhar és kőris) igye'ke'zte'k elegyíteni.

A váre)s gyümé)lcsfaiske)lát is ta r to tt fenn. Ez irányú munkáiról az u taka t szegélyező elie>fák, ece
tenként körte*- és alm afák tanúske)elnak.

A váre)si erelők vaelászati viszonyai igen ke'elve'zeltlene'k ve)ltak. Az állandó zavarás (kirándulók, gya- 
ke)rlate)zó m érnökhallgatók stb.) és a helyi lake)sok vadászása a iiH'g e>ly ke'elvező, me'zőgazelasági terü- 
le*tekke»l tarkíte)tt le)mboserelőkben sem eMigcelte a vaelállemiányt elszape)re)dni. K rausz (íÚZA váre)si 
erelőme‘ste»r az Országe)s Erelészeti Egyesület 1900. eVi vánelen-gyűlése alkalm ával elmonelta, he)gv 56 
vaelász e'gész na|)i vaelászat se>rán ejt el 1-2 nvulat, egyéb vael peleiig nu'g ennyi sine's.

Az erelők személyzeti viszemyairól érelemes tuelnunk, hogy 1885-től egy erele)tisztet (váre>si 
erelőme'ste'rt) alkalm aztak, akit a váre)s élethe)ssziglan választo tt nie'g. A szakirodalm i m unkássága ré
vén is ism ert IvRATSZ GÉZA azemban éw kig  betegeskedett., úgyhe>gy a város a kincstári erdészettől 
kért segítséget, ele' azok -  a létszám hiányra hivatkejzva -  nemi aeltak. KRATSZ halála u tán  -  szintén 
szakiroelalmi m unkásságéi is folytató -  ZÓLOMY Lm RE lett az erelőmester. Az e»relőőrök és eTelősuhan- 
ce)k, -csőszök száma nőtt. 1885-ben nu'g 6 fő, 1900-ban m ár 16 fő te ljesíte tt sze>lgálatot, A létszám 
növe'ke'elésének aze)iiban akaelálya ve>lt az e'relők viszonylag alacsony jénvelelme. A vám snak hiába ren- 
elelték el 1899-ben, he>gy két ereleítisztet alkalmazzam, azt nem tuelta fizetni. lVelig a „külu tcákban” 
majorokban lakók erelőkárosítása is nagyobb személyzetet indokolt.

A kine-stár tulajdonában maraelt a se'lmeci erelőket körülölelő erelők két erelőgemehmksága, a se'l- 
mccbányai és a szélaknai is közvetlenül kapcse>le>ele>tt a városhoz. (Ezeket Zsarne>cáról irányíto tták .) 
így az e'gyke>ri kam arai erelőgazelálkoelás szei-vezeti nye)inai a várejsban tejvábbra is m egtalálhatók ve>l- 
tak.

A váre>s azonban mégsem erelőiről ve)lt ne'vezetes, hanem se>kkal inkább iske>láiról.
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Az iskolák városa

A Selmevhez kötődő ok ta tás legfontosabb területe a műszaki, a m ontanisztika tudom ányának műve
lése1, á tadása  volt, Ezzel (és a későbbiekben belőle kinövő erdészettel) lett a város világhírű. Tehát leg
először ezt tek in tsük  át,

A bányászattal, kohászattal kapcsolatos ism ereteket valahogyan azonban meg kellett tanulni. A 
tapasz talatok  átadásának  intézményes form ájáról első ízben 1735-ben bécsi udvari kam arai szabály
zat je len t meg1, amely a selmeei H ányászati-K ohászati Tanintézet (B ergS chola) kiépítését célozta. Az 
iskolában -  amely ebben a form ában 1763-ig1 m űködött -  a kétéves tanulm ányi idő a latt a kam arai 
igényeknek megfelelő, vezető műszaki szakem bereket képeztek. Az időszak jeles tan ára  MlKOYIXY SÁ- 
MI’KIj (1700-1750) volt,

A szakem berek irán t megnyilvánuló igény, illetve a m ontanisztika tudom ányának fejlődése1 intéz
ményi ken-szeTŰsítést is kívánt. Az egész e>sztrák bire>elale>m igényeinek megfelelő B ányászat i- 
Ke)hászati Akaelémia (Acaelemia M ontanistica, Bergakaelemie) felállításáról 1762-ben született ural- 
kenlói elönte^s. Az intézm ény ebben a torm ában 1846-ig* állt fenn. Közben azemban növekedtek a köve- 
telmények, amely a tanszékek szám ának szapejroelásában, illetve a képzési idő háre)m évre való emelé
sedben (1770-ben) is megnyilvánult. A ke>rszak jeles tan ára i X. J .  J A C Q H X  (1727-1817), ( í .  A. 
S('()P()LI (1723-1788), ( 1II. T I ) K L i r s  (1728^-1779). Az 1770. e'vi ta n te m  u tasítással kape4se>latban 
meg- kell em lítenünk, hogy M ária Teívzia az e>kmány je')váhagyásakor u ta lt az erelészeti e>ktatás fon
tosságára is. Kiemelte, lmgy a bányászoknak, ke>hásze)knak a műköelésükhöz szükséges fáról is gon- 
ele)ske)elniuk kell, tehát az erelészeti ism eretekben is já ra to sn ak  kell lenniük. A ke)rabeli előaelási anya
gok vizsgálata arról győz me'g bennünket, he)gy az erelészeti tárgyak  e>ktatását. 1770-től Selmecen va- 
le>ban elkezelték. D E L IU S  írta: „ Ila  az erelőket helyes erelőgazelasági elve‘k szerint ne'velik; ha a vágá
sokat évről eVre pemtosan kijelölik és a felújításról gonele)ske>ehiak, akke>r a bányászat / . . . /  se>hasem fog 
faínséíget előielézni. A fah iányt és az erelők pusztu lását egészen más e>kokhoz, nehezeteken: az 
ereleígazelálkoelás fogva téke>sságában és az új ráül té t e\s mellőzésedben, a száneléke>s irtásokban / . . . /  kedl 
keivsni.” E zért szükséges a bányásze>kat erdészeti teenelőkre m egtanítani.

B ár az Akaelémia selmeei székhelyet m ár a X V III. százaelban is többször megkérele'íje'lezték, az 
uralkedói vélemény alapján azonban ebben a váre)sban igyekeztek az oktatáshoz szükséges feltétele
ket kialakítani. Erelcmes tuelnunk, lu)gy az intézm ény a fobányagrófi hivatalnak ve>lt alárenelelve, te1- 
hát a mai éltelem ben vett egyetemi autonóm iára ne goneloljunk. Ez term észetesen azt je len tette , he)gy 
az esetleges e>ktatással kapcse)late)s válte>ztatáse)k, me)ele>sításe>k is csak felseíbb elhatám zásra tö rtén 
hettek -  b ár inelulhattak aze)k „alulról”, akár Selme‘cről is. így ve)lt e‘z az Erdészeti Tanintézet 
(Forstkab inet) felállításake)r is.

A korábban a bányaműveléstane)n belül etőaelott. erelészeti ism eretek kezelték szétfeszíteni a bányá
szati tá rgy  aelta kereteket, ugyanakken* szükségessé vált önálló, az erelészetet m agas fokon művelő 
szakem berek képzése is. Ebben a helyzetben az uelvari kam ara és a szakmai (bányászati és 
pénzverészeti) kam arák  1807-ben Erelészeti T anintézet felállításáról döntöttek. Az intézet első ta n á 
ra II. I). W l U ’KEXS (1763-1832) lett. Az e>ktatási anyag és az okta tási ielő leleteivé tette1 minél a bá
nyászhallgatók megfelelő erelészeti ism eretekkel való ellátását, minél önálló e'relészek képzését. (Az er- 
elészeti-bányászati tuele)mánye)k összetartozását m utatja , hogy az erele\szek is kötelesed voltak a bá
nyászati akadém ia e‘Iső évfolyamát elvégezni.)
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AZ ERDÉSZETI FELSŐOKTATÁS M EGINDULÁSA ÉS ELSŐ IDŐSZAKA 
SELM ECBÁNYÁN (1807-1 Ki2)

Az erdészeti felsőoktatás a történelm i M agyarország ha
tárain belül először nem Selm ecbányán indult meg. A 
több próbálkozás közül ki kell em elni az ún. WlsxrcK-féle 
iskolát, am elyet W i k x k k  F kkkxc 179()-ban alapított 
Liptóújvárott. W i s x k k  a hradek-lykavai uradalom |>re- 
fektusaként folyam odott a m agvar udvari kam arához az 
iskola ónálló épületének kialakítása és az iskola bővítést4 
érdekében. 1798-ban m égis jórészt liptói polgárok 
adományaiból épült fel az mai nap is meglévő épület, 
ahol az oktatást 1 SO.'Mól kezdődően minden kétséget ki
záróan felsőfokon végezték. Az elemi előképzettséggel 
rendelkező hallgatóknak az első három osztályban  
„Forste,hate»chismus”-t é. „F orst\vesen”-t oktatták, 
majd a negyedik osztályban az erdészeti kezelés m űsza
ki és biológiai alapjait adták elő. Az iskolának 1802-ben  
csak 49 növendéke volt, de 180(vban már 150. Az inté
zet működését arborétum segítette. W i s x k k  F kkkxc 
1808-ban -  a selmeei Erdészeti T anintézet alapítása  
évében -  a prefektusi posztról távozott, az iskola ezzel 
elvesztette a legfőbb patrónusát. P edig éppen ekkor kel
lett volna kiállni -  valam ilyen formában -  a liptóújvári 
erdészeti oktatás fenntartása m ellett, mert a Selmecbá
nyái Erdészeti T anintézet m egnyitásával az itteni en lé-  
szeti iskola sorsa me*gpe»<*s('telődött. A beVsi udvar fenn
hatósága alatt leVő se‘lmeci inti‘zetne»k nem lehetett ve»- 
télytársa a m agvar udvari kamara iskolája, úgylm gy  
Liptóújvám tt az (‘rdi^szeti oktatás 1811-ben abbam a
radt, az inte‘zet e‘le‘mi iskola lett.
A selme‘ci erd észeti fe lső o k ta tá s  létre‘h ozásá t  
alapveteVn két szeni])ont ve‘zéivlte*: 1. K özponti irányí
tású, a udvar célk itűzéseit szolgáló  
monarchiái intevm ényre volt szükse‘g, amelybeMi nagy  
tudású, m eghízható és uelvarhű erdőtiszteket ne‘ve‘lne‘k; 
‘2. A bányászat és a kohászat igényeit k ielégítő  e'relésze*- 
ti ism eretekkel re‘ndelke‘ző ifjakat kellett kiképt'zui. 
(Ez utóbbi szem pontra azért is kell külön rám utatn i, 
mert nem az akkori történelm i M agyarország vala- 
meMinyi erelí)területe't kezelni tudó, ahhoz értő ereleítisz- 
tekre* volt sziikse‘g, hane‘m csak a beVsi uelvari kam ará- 
hoz tartozó bányák és kohók közeledben levő, azokat 
renelszeres erele'ígazdálkoelás keretedben kiszolgáló eTelő- 
területek kezelését óhajtották rájuk hízni. A többi erdí)- 
teriilet sorsa e»kkor medg kevésbé volt éreh‘ke‘s.) E kettős  
eél me'gvalósítására legalkalm asabbnak a X Y III-X IX . 
század fóreluh'jjára m ár h íiv s intedzménnyé vált Selmec
bányái B ányászati Akadém ia m utatkozott.
A bed('si udvari kam ara, a pén zveiészeti és bányászati 
udvari kamara 1807  jún iu sában  közös tanáe*siiledsen el
határozta, hogy a császárnak eTcle'*szeti tanintedzet a la 
pítására tesznek  jav a sla té t. 1 807 . au gu sztu s 30-án  I. 
Ferenc császár a főka ma ragró fi hivatal s z e n ’e*zetébe» 
tartozó, a B ányászati Akaelémia ke*retén bcdiil működő, 
Erdészeti Tanintedzet felá llítását rendelte* e‘l Se‘lme*c4>á- 
nván. Az e‘rdészeti tanszék  vezetésének  elnyerésére
1807. szeptem ber 30-án  a pén zveiészeti eds bányászati 
uelvari kamara pályázatot írt ki. A pályázat szövegét az

örökös tartom ányok és a szomszeddos országok hírlap
ja iban  is közzedtették. A jelentke'zedsi határidő 1807 . ne>- 
vemibeT 1 (>. volt, am ikor a pályázók kőiében  verse*ny- 
vizsgát tartottak . A kiírásra három ])ályázó je»l(»ntke»- 
z e t t : 1. J o s m i  B kxoxv  A u sztr iáb ó l, 2. J l L irs  
X ö r d l ix <;kk W ürttem bergből és 3. IlrciXKK'ii D ávid 
W ii,e ’KKxs W olfenbiitte lből.
WlLe'KEXs az állást a császári és királyi fovaelászme\s- 
teri h ivatalnak benyújtott, W olfenbütte‘lbe»n 18 0 7  e>k- 
t()ber 30-án  kelt beadványával pályázta me»g. K érelm é
ben leírta, hogy a híre»s Be‘ch stein -féle  e‘rdészeti tan in 
tézetnek  ve>lt első tanára, ahol az e'rdészettant és a va
d ásza ttan t ő m aga e‘gye‘diil ok tatta . Pályázati indokai 
között szerepelt, he)gy e lk észítette  a szász  m einingvni 
eTdedszeti tan in tézet ta n te n ’ét, k idolgozta a korábban  
m ár működött., de‘ m egszü n tete tt ilsenburgi e»rdészis- 
kola iveírganizációs tein é t ,  m egism erte az (»relészeti ok
tatási intedzménwk felé])ítésedt, valam int az is, hogy a 
freibeM-gi B án yászati Akaelém ián elsajátíto tta  a bányá
szat eds kohászat tuelom ánvát. K érte, hogy a szcMuélve*. 
me‘gjele‘neds alól mentsedk fe»l, m ert a Bée\stől való igen  
nagy távo lság  m iatt e>zt az óhajt nem tudja teljesíten i. 
Azt javaso lta , hogy a Be*chste*in-féle erdedszeti tan in té- 
zetbe»n tartott előadásai alapján döntsék  e»l, he)gy a ki- 
írt pályázatnak me»gfelel-e‘, vagy sem .
A ve»rse»nyvizsgán csak J oskpii B kxoxv je'lent m eg, 
J r u r s  XöKDMxeJKK is WiLe’Krcxsliez hasonlemn a sze
m élyes me»gjeIeiK»s nélküli elb írálást kérte. Itt kedl m eg
em líten i azt a m agán je lleg ű  á tir a to t , am elyet  
IlARI)K(í(í uelvari fovaelászm ester medg 180 7 . okt<>be*r 7- 
én írt L kitiixkh  úrnak, a pénzveTészeti és bányászati 
udvari kam ara ehiökhelyettesének: „AVigyon nehéz volt 
ism eretlen em berek közül vá lasztan i... M ey kell őszin tén  
m ondanom , h oyy e yy ik  u ra t sem ism erem , de elm éle ti, 
y y a k o r la t i  tu d á sá n á l és ism e re ta n y a g á n á l fo y v a  
W ilckenst a leym ayasuhb helyeken a láza tos ja v a s la to m 
m al a já n la n i merészelem. Az 180 7  novem ber l(i-án  
tartott verse»nvtárgyalás jegyzőkönyvedbem pedig ezt 
rögzítették: „ .. .  m iu tán  kénytelen  vagyu n k m eg á lla p í
tó n /, hogy W ilckensről csak jó t  lehet hallani., beszélni, 

fo lyó ira tokbó l is ism erős a neve, a rra  enged következtet- 
hogy b irtokában van az erdészeti tudom ányoknak... 

m egerősíti bennünk a z t az ítéletet... hogy tám ogassuk . ” 

M indezek alapján 1807 . eleu*ember 14-én a p énzveié- 
szeti eds bányászati udvari kam ara felte*rje*sztést tett  
W lH ’KKXs kinevezésére. I. Ferenc 1807 . ele‘eem ber 17- 
én kelt liatározatával IlKXKie ii D á v i d  W iU  KEXst 
bányatanácsosi rangban kinevezte* a selme*cbányai Er- 
eledszeti T an in tézet tanárává.
A m agyar udvari kancellária 1808 . ja n u á r  5-én ért(‘- 
sült h ivatalosan az Ereledszeti Tanintedzet felállításáról 
eds W iU ’KKXS kine‘ve‘zedséről. A m egküldött iigyirate)k 
egyikedben az alábbi e-élt. fogalm azták  me»g: „...a célszerű  
erdőgazdálkodás és erdőm űvelés, va la m in t a sza k a va to tt 
erdészeti tisz tv ise lők  képzése céljából a selm eei cs. B á 
n y á sza ti A kadém ián  egy n y ilván os E rdésze ti In tézetet
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's a felsőbb erdészet i ism ereteknek, továbbá a rendszeres 
erdésze ttu dom án yokn ak  sa já t tanszékét á llítsá k  f e l .” 
E gy m ásik, ele* ugyanokkor e lju ttatott ügyiratban a 
szerv ezeti felépítő* m űk öd ésre ta lá lu n k
egyértelm ű rendelkezést: „...az erdőgazdaság és ku ltú ra  
leg javára és ta n u lt és ügyes erdőhivata lnokok nevelésére 
és képzésére a selm eei k. b á n yá sza ti akadém ián  egy sa já t 
k. erdészeti in tézet is és egy külön n y ilván os tanszék á llí-  
ta ssék fe l a m agasabb elm életi és gyakorta  ti  s z i s z te m a t i 
kus erdészeti tudom án yokra , nem csak a bányászati, a k a 
dém ia  növendékei szám ára , hanem  m in den ki m ás szá- 
m ára is, ak ik  m agukat a z erdészeti tu dom án yokn ak  
óhajtják  szen teln i és az ingyenes elm életi és g y a k o r la ti  
ok ta tás a z erdészeti tu dom án yok  ta n á rá vá  legfelsőbb he
lyen k in evezett B raunsch .ireig-\Y olfenbM el-i k. k. való
ságos bán ya tan ácsos I). II. W ilckens révén legyen adva. 
A k. bán yá sz növendékek szá m á ra  ugyan az erdészeti tu- 
dom ám yok két évfo lyam ra  le tt elosztva, m ás m ag á n ta n u 
lók szám ára , ak ik  m agukat ezen tu d o m á n yn a k  óhajtják  
szen teln i, jogukban fo g  á lln i sa já t szorgalm uk és a z erdé
sze ti tudóméin gokban való kom oly a lka lm azásu k  révén, 
hogy egy, vagy 1 év a la tt  képeztethessék k i m agukat és 
vizsgázta th assák  le m agukat, m ivel a k. bán ya tan ácsos  
és az erdészeti tu dom án yok  tanéira u ta sítva  lett, hogy a 
k. bányásznövendékeknek, ak ik  m ás tu dom án yokkal 
foglalkoznak, m inden héten csak kétszer, a többi m agán  
erdésztanu lóknak azonban hetente gyakrabban  ad ja  elő  
az e lm éle ti-g ya k o rla ti tu dom án yokat, hogy a szorga l
m as és előism eretekkel és geo m etr ia i ism eretekkel ren
delkező m agán tan u ló  egy év a la tt  is h asználható  erdésszé  
képeztesse k i m agéit. . . ”

A Főkam aragm fi Hivatal -  am ely az Akadém ia irányí
tásáért volt felelős -  W i l c k k x s  szám ára készített szol
gá lati u ta s ítá s t  kü ldött, am elyben  h angsú lyozták:  
„...m eg kell tenni az előkészületeket, hogy m inden héten a 
fökam aragrófi h iva ta l ülésnap délelőttjén az egyik  erdé
szeti kollégium, a m ásik  ped ig  egy más, a bán yá sza ti ta 
nárok á lta l megbeszélt nap délutánján, az egyéb felo lvasá 
sok és a hallgatók m ás előírása i, valam  in t a foglalkozások  
m egzavarása nélkül -  am elyek pontos teljesítésére ügyelni 
kell -  az a kadém ia i előadóteremben előadassék és m egtar- 
tassék. Az erdészeti tanárnak m ég azt is előírták, hogy  
szabadidejében és az oktatási szünetek idején ismerje 
m eg az alsó-m agyarországi bányászatiján és kohászat
ban szokásos és szükséges m unkálatokat, gépeket, szer
szám okat. Továbbá tanulm ányozza a Selm ecbánya kör
nyéki vasm űveket és kohókat, nézze m eg az erdei irtáso
k at, fam u n k á la tok at, faúszta tó -b eren d ezések et, 
szénégetőhelyeket. Az oktatáshoz szükséges valam ennyi 
segédeszközt, beleértve* a gyűjtenK1 nyékét, szerszám o
kat, csom otekertet is, W l L í ' K E X S  választhatta ki, készít
tethette1 el, s a F őkam aragm fi H ivatal kötelessége volt 
őt mindenben tám ogatni és , fo n to s  erdészeti esetekben, 
különösen ped ig  a bán yásza t és kohászat szem pontjából 
hasznos különböző fafajok mesterséges ültetése, kezeié, 
ápolása ügyében tanácsá t m eghallgatni...
A m egküldött ügyiratokban azt a szándékot is m egfogal
mazták, hogy ezután a királyi és állami hivatalokban, az 
erdészeti szolgálatban csak azokat alkalmazzák, akik

szolgálatképességüket és alkalm asságukat a M. kir. Er
dészeti T anintézet bizonyítványával igazolni tudják. To
vábbá e‘lre‘iide‘lték, hogy az udvari kamara rendeletét 
kir. m agyar helytartóság útján a Magyar Királyság vár- 
mc‘gyéib(‘n hirdessék ki, minekzekről pedig a hatóságo
kat értesítsék.
1808 . jan u ár 22-én  és február 1-jén kelt leveleiben  
W l U ' K K X S  császárnak  m egköszönte k inevezését, 
illetve a pénzverészeti és bányászati uelvari kam ará
nak. E gyú tta l az udvari kam ara türelm ét kérte, mivel 
elolgai elintézése1, nagy könyvtárának és eszközgyűjte*- 
m ényének á tköltöztetése m iatt legkorábban majd esak  
m árcius vége felé tud szolgálatte'telre jelen tkezn i Béres
ben. A zt is kérelm ezte, hogy a k öltöztetés költségeihez  
kaphasson hozzájárulást, mivel könyvei, eszközei nem 
csak szem élyes tárgyak, hanem  e*gybe*n az oktatáshoz  
szük séges segédanyagok is. 1808. február 10-én é l e 
sítették  kérése tám ogatásáról és elfogadásáról.
WlL('KE.Vs 1808. április 20-án érkezett m eg Becsbe, 
ahe>l szám ára átadták a szolgálati dekrétum ét és u tasí
tásokkal látták ed Selmecbányái útjával kapcsolatban. 
Selm ecbányái berendezkedése és munkába állása azon
ban csak nagyon lassan és könilm ényesen folyt. 1808. 
május 14-eMi a Fökam aragrófi Hivatalnak arról adott 
hírt, lu)gy az Akaelémia professzoraival való megbeszéled 
alapján ebben az esztenelt'íben nagyobb zavar edőielezése* 
nélkül nem lehet a bányaakaelémiai előadások közé az 
eTtleszeti felolvasásokat besorolni. Abban valam ennyien  
e‘gységes vélem ényen voltak, hogy az e‘relészeti oktatást 
a következő év m egkezdéséig szüneteltetni kell. Fenti in- 
elokkal kérte1 előadásai me*gkezelésének elhalasztását. 
Egyben b iztosította a Fökam aragrófi Hivatalt, ameny- 
nyiben ezt neki engedélyezik, akkor az idejét ne»m fogja 
tétlenül tölteni, hanem  az e»r<le')k bejárására, me»gismeié- 
sére szánja azt. Ezen kérését elfogadták.
WlLe’KKXS nagy e*rővel és lelkesedéssel fogott az erdé*- 
szeti felsőe>ktatás m egszervezéséhez. 1808. jú n iu s 17- 
én nyújtotta be azt a javasla tá t, am elyben az oktatás  
vezérlensz liléjét fogalm azta me»g: „...az erdészet m in d 
azon ism ereteknek fog la la tja , am elyek  szükségesek ahhoz, 
hogy az erdőket okszerűen kezeljük. A z  ok ta tást tehát 
eszerin t kell fo ly ta tn i, meg kell ta n íta n i, hogy az erdőket 
hogyan kell jókarban  ta r ta n i, a s ilá n ya k a t m eg ja v íta n i , 

a tisz tá so k a t beerdősíteni, a növekedés a k a d á lya it elhá
r íta n i, a z erdőket a legjobban és legtökéletesebben k ih asz
n á l n i E C'él m egvalósítása érdeke»be*n előaelásai tarta l
m azni fogják az erdészet m inden részét, továbbá a bá- 
nyaácsolást, az e»relésze»ti té lvázla tok  és térképek ke*, 
tését, az ép ítészeti rajzokat és az e*rdeszeti j o g is m e r 
teket, a bányaé])ítést kivéve1. A rajzok és térképek ké
sz ítésének  ok tatása  alól érdekes indokkal kért m agá
nak felm entést: „ . . .a  vadászkodás fö l y tá  n test Heg képte
lennek érzem m agam  an n ak  ta n ítá sá ra ."  R észletes tan 
tervét 1808 . jú n iu s l()-án terjesztett be, am ely  
következő volt:

„Som m ás fe lvezet arról, hogy a Selm ecbányái e»rde\ 
ti in tézetben  az erdészet m iképpen fog rendszere1. 
elemelatni.
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I. Az erdészet általában: A. A / erdészeti tudom ány -  

Az erdészeti m ennyiségtan  \T iszta  m enijnyiséytan:  a. 
arithm etika, 1). algebra, geom etria, d. trigonom etria, 

erdészeti térképrajz; A lk a lm a zo tt m ennyiségtan:  a. 
mechanika -  sta tika , géptan, b. ép ítészet -  középíté
szet, vízép ítészet, bányaácsolás, ép ítészeti r a jz |; B. E r
dészeti term észetrajz \Á ltaIúnos átnézet; E rdésze ti ter- 

'szetrajz: a. erdészeti ásványtan , b. erdészeti növény
tan, erdészeti állattan; E rdésze ti term észettan;  .1 v i
dék erdészeti ism ereteik^  ( 1 E rdészeti technológia \A 
fatechnológia, különösen a szen ítés ph is ik a i és ch em ia i 
alapelvek szerin t; E rdésze ti á lla tta n i technológiái.
E. Erdőgazdaság: A. Az erdőtenyésztés | Természetes; 
Mesterséges úton: a. vágással, b. vetéssel, c. ü lte téssel, 
(1. dugványozás és hom lítással |; B. E rdőhasználat \A 
fák  használata:  a faterm ény -  haszonfa , tűzifa , b. 
cserzéshez szük séges kér(‘g, tapló, d. m akkoltatás, e*. 
szurok, terpentin , terpentinolaj, f. kátrány és szurok,
g. koi'om, h. hamuzsír; A z erdők használa ta:  vasas  
földön, b. kötött agyagos, c. agyagos, d. köve. tu fás  
talajon, f. fűhasználat és legelteté. a legeltetési e*rde*- 
szeti szabályok felsorolása m ellett, g. alom használat,
h. halászat, i. m éhészet, j. vad; E rdésze ti vadásza ttan  |; 

( 1 Erdőbecslé. I). Kam arai erde*szeti alapelvek az 
erdők: F enntartására; K ih aszn álására; J a v ítá sá ra .  
ü l. Erdészeti jogismeretek: A. Á ltalános átnézeti* 
jogism ereteknek; B. Az erdőrendészet; C Az erdészeti 
jog. | M egjegyzendő, mivel W iU ’KivXs ekkor a m agyar  
tö n én y ek et m ég nem ism erte, ezért a jogi ism eretek  
oktatásakor az á lta lános ném et erdő- és erdőrendezési 
törtvém t adta elő. |
Az udvari kamara a részletes ta n te iv  fedezetére* a vá
laszát 1808. jú liu s 13-án küldte m eg. W l U ’K K X s  elkép
zeléseit je len tősen  kritizálta, m ert szerintük  az a lgeb
rát, trigonom etriát, geom etriát, m echanikát, bánya- 
ácsolást, v ízép ítéstant csak az erdészet speciá lis igé
nyei szerint kellene előadni, mivel ezeket a tárgyakat a 
B ányászati Akadém ián úgyis oktatták . Szigorúan fel
hívták WiM'KKNs figyelm ét arra, hogy előadásai során  
szorosan tartsa m agát az erdészeti tananyaghoz, sem 
miképpen se bocsátkozzék politikai tárgyak és az a l
kotm ány tanításába.
W l U ’K E X s  m űködésének kezdete óta örökös problém ák  
sorozatába ütközött. Előaelásait a tanteiT  elfogadása  
és a tanintézet felállítása után, az új tanév kezdetével 
kívánta m egindítani. A zonban az előadások időpontját 
reggel 6-8 óra közé te*tték, így e*lőbb intézkedni ki*lle*tt 
ennek megvált(>zt.atásáról. Csak e*rélye*s tiltak ozás után  
sikerült a bányászhallgatóknak egy héten kétszer dél
után m ásfél órát, az erelészhallgatóknak elélelőtt. két
szer két, délután pe*dig e*gvsze*r e*gy órát, te*hát he*ti há
rom alkalm at biztosítani bányászoknál ere*de*tileg 
előírt heti 4, az e*rdésze*knél a heti (j óra helye*tt. 
W lL C K K X s  első (*lőadását -  ünne*pélve*s k ü lsősetek  kö
zött, a Fökam aragrófi Hivatal és a te*lje*s liallgat-óságje
lenlétében -  1809. február 12-én délelőtt 10 órai kez
dettel tartotta me*g. A tant(*n' azonban nem bizonyult 
időállónak. Az eredeti e*relészeti tananyaghoz ké])e*st az 
oktatásban ham arosan változás állott be, mert az er

dészhallgatóknak is hallgatniuk kelle*tt gé])tant és me*- 
chanikát, am it R k i c i i k t z e k  F kkuxc tanár adott elő. A 
m agán erelészeti hallgatók pedig me*g e*lmék‘ti és gva- 
korlati földm érést is tanultak . Az e*relésze*ti oktatásban  
új elem  le*tt az ún. „])liilosoplűai k u rsu s” m egalapítása, 
am elyet az uralkodó, I. Ferenc, 1809 . szeptem ber 12- 
én kelt határozatával renelelt el. E kurzus vezetője* 
S c i i i t k o  J ó z s e f  bányatanácsos tanár le*tt. Erre* a 
kiegészítő képzésre azért volt szükség, mert a második  
Ratio Educatiem is esökkente*tt.e* a középiskolákban a 
term észettudom ányos ok tatást, s a ttelmecre* jelen tke- 
ze*tte*k jó  lészén éi ezen a téren gyér alapokra lehe*te*tt 
szám ítani. Ezen az előkészítő tanfolyam on a logikai, 
m atem atikai és fizikai ism eretanyagot egészítették  ki 
azoknál, akiknek szük ség  volt a középiskolai hiányok  
pótlására. Ez az előkészítő eV aztán átvette az első év
folyamok helyet. Azok az akadém isták, akik korábban  
ezeket az ism ereteket kielé*gít.ő m értékben m ár me*gsze*- 
rezték, nem voltak kötelesek a tanórákat látogatn i, tu 
dásukat pusztán vizsgán ke*lle*tt bizonyítani, s le ir a t 
kozhattak a másoelik évfolyam ra.
A Selm ecbánya Fejteién álló ún. Z sem beiy-házban  az 
e*rde*sze*ti felse'íoktatás előadásainak tartására új önálló  
erelészeti tanterm et a lak ítottak  ki, az e*rdészet.i gyakor
latok helyszínedül pe*dig a bányakincstári uradalom ban  
lévő szklenói ere löt jelö lték  ki, am elyből az E rdészeti 
T an in tézet részére -  W lU  K K X s  kérésére* -  1810  ja n u 
árjában külön e*relőrészt is k ihasítottak . Az 1808. 
g u sztu s 2-án  kiadott rendeletben a m ajdan kam arai 
szolgálatba álló hallgatóknak előírták -  a szokásos ta 
nulm ányokon kívül -  a fizika és m echanika jó  e lsa já tí
tá sá t, továbbá a raj zó rák lá togatását is. Az 1810 . ok- 
t()ber 31-én  kelt u ta s ítá s újabb szabályozást adott, így  
az erelésznövcMielékeket kötelezték hogy bá-
nyászakadém istákkal az e*lső e'*vben logikát, mate*mati- 
kát és fizikát hallgassanak , s az erdészeti tudom ányok  
csak a másoelik és harm adik eVben következhetnek.
Az 1808 . elecember 27-i rendelet pedig már azt vetette  
fel, hogy tegyenek különbse*get a tanulm ányi rendben, s 
m ás oktatást kapjanak az als()bb e*rde'*sze*ti, s m ást a fél- 
se'jbb e*rdészeti szolgálatba kerülő szake*mbe*re*k. Az e*lőb- 
bie*k két, az utóbbiak három eV alatt végezhették  volna 
e*l tanulm ányaikat. M ég ebbe*n az eVben határoztak ar
ról is, hogy a m egüresedett erelészeti álláshelyekre csak  
olyan szakem bereket nevezhetnek ki, akik a becsi 
le*gfelsé)bb udvari erelőhivatal vagy a se*lmecbánvai erde*- 
szeti tanin tézet bize)nyítványával rende*lkezne*k. Az ud
vari kam ara 1811 . jan u ár 3-án javasolta  a vadászattan , 
m int reneles tantárgy, bevezetését is. W i l c k k x s  ekkor 
e*gy se*gédtanár k inevezését kérte, s benyújtotta a 2, va
lam int a 3 eVes képzésre* készített új, részletes tantem *- 
it. K éiését m eghallgatva 1810 . m ájus 22-én  RÁTII I(í- 
X Á c  végzett erele*sznövendéke*t iele*igle*ne*s erdészeti ael- 
jun k tu si minőse*gben segé*eltanárnak nevezték ki, aki 
WlLe ’KlvXS addigi je len tős leterhelésén lénye*ge*se*n se*gí- 
te*ni tudott É letbe léptették a t.ante*rveki*t is, továbbá a 
hallgatók helyes magavise*letét segítő  renelszabályókat, 
ame*lybe*n büntető rende*lkezéseke*t is e*lőírtak. Az alse')bb 
e*rdeszeti ism eretek tantem * a következő volt:
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E lső  fé lé  r: B evezetés az erdészeti ism eretek neveze
tesen  az elsőbb erdészeti ism eretek -  és az erdészeti tu 
dom ányok körébe. -  Előadó: W i l c k k x s .  E rdészeti 
szám tan . -  Előadó: R Á T II .  E rdészeti term észetrajz -  
Előadó: W i l c k k x s .  E rdészeti technológia. -  Előadó: 
K a t i i .

M ásodik félér:  Az erdőgazdaság, erd őten yésztés és ter
m észetes erd őten yésztés ism ereteibe való bevezeté. -  
Előadó: W i l c k k x s .  B evezeté . a m esterség e , 
erdőtenyésztésnek , a m esterséges erdőtenyészté. vá 
gás (sarj) s m aghullás által. -  Előadó: R Á T II .  A me, 
terséges erd őten yésztés ü lte tés s dugványozás által. -  
Előadó: W i l c k k x s .

H a rm a d ik  fé lé r : F abeeslés vagy egyes fák és égé. 
állabok beeslése . A z erd őh aszn á la tta n  bevezeté. 
főliasználat főhasználat tárgyainak nyerése. -
Előadó: W i l c k k x s .  A főhasználat tárgyainak kiválasz
tá sa . -  E lőadó: Rá t ii. A fő h a szn á la t tárgyain ak  
előkészítése, raktározása és szállítása , vadászati m el
lékhasználatok. -  Előadó: W i l c k k x s .  A z erdőhasználat 
tárgyainak k iszám ítása. -  Előadó: RÁTII.
S eg yed ik  félér:  A felsőbb erdészeti ism eretekbe való be
vezeté. -  E lőadó: W i l c k k x s .  A z erdőbeeslé. -  
Előadó: R á t i i .  Erdészeti jog ism eretek  és az erdőüzem  
nem zetgazdasági szabályai. -  Előadó: W i l c k k x s .

A felsőbb erdészeti ism eretek t a n t e r e  az alábbi volt:

A felsőbb erdészeti ism eretek a lapél rei. Bevezetés a f e l 
sál)!) erdészeti ismeretekbe.
Első főrész: Erdőbecslés; H erezet és a z erdőrendezésbe  
(1. Az erdészeti felm érésről; 2. A tulajdonképpeni 
erdőbeeslésről; 3. A m egbeesiilt erdő tartam os hoza
m ának m egállap ítása , 4. E gy  m egbeesiilt erdő szabá
lyozása).
Második fórész: A z erdészeti jogism eretek; Herezetés az er
dészeti jogism eretekbe  |I. Az erdészetre vonatkozó jogok
ról és töltényekről általában; II. Az erdészeti jogról (1. 
Az erdészeti jogról általában; 2. Az erdőtulajdonról; 3. 
Az erdőtulajdon jogai; 4. Az erdőtulajdon jogainak kor
lá tozásai); III. Az erdőrendészeti jogról (1. Az 
erdőrendészeti jogról általában; 2. Erdőrendészeti t ö r é -  
nvek alkotására vonatkozó jogról; 3. Az erdészeti szolgá
lat gyakorlására vonatkozó jogról; 4. Az erdészeti bíróság  
(Forstgerieht) erdő rendészeti bíráskodásának jogairól) |. 
Harmadik főrész: Herezetés. I. Az erdőüzem  pénzügyi 
elvei (1. Az á lta lán os legfelsőbb p én zü gy igazgatóság
nak az erdőüzem re vonatkozó elveiről általában; 2. Az 
álta lános pénzü gyigazgatóságn ak  elvei, a külső legfel
sőbb e rd ő ig a zg a tó sá g o k  b eren d ezésérő l 
sz e r e z é sé r ő l;  3. U gyanennek elvei, az erdésznek a 
nyilvános tan in tézetekben  történő kiképeztetéséről é. 
választásáró l). II. A z erdőüzem re vonatkozó erdőigaz
gatóság i (‘Ivek (1. A külső, legfelsőbb erd őigazgatóság
nak az erdőüzem re vonatkozó elveiről; 2. U gyanennek  
álta lános elveiről: az erdészet szabályozása, a nyilvá
nos tanin tézetek n ek  berendez/*. az erdőbeeslés s az 
erdőgazdaságnak a fennálló viszonyoknak m egfelelő  
berendezése iránt; 3. A külső legfelsőbb erdőigaz

g a tó sá g  különleges elvei: az erdőiizem ről általában, az 
erdők használatáról, az erdők fenntartásáról 
erdők jobb karba hozásáról).

A ta n te r e k  elfogadása és életbe léptetése után az Erdé
szeti T anintézet oktatóinak leterlleié. jelentősen m eg
növekedett. Az udvari kamara 1812. szeptem ber 17-én  
W i l c k k x s  kérésére és javaslatára tanársegéddé kine
vezte W a l l i i o f k k  J ó z s k f  enlésznöveiidéket, akinek fő 
feladata a gyakorlati oktatás segíté. volt. M egbízták 
továbbá egy rügy-, lomb-, virág- és m aggyűjtem ény, va
lam int egy fiziológiai és fabetegségtani gyűjtem ény elké
szítésévi*! is. Ennek azért volt különös jelentőségi*, mert 
a hosszú ideje húzódó botanikus kert létesítésének ügye 
m ég m indig nem volt megoldva. W i l c k k x s  som m ás vé
lem énye -  am elyet 1808 óta többször is hangoztatott 
m iszerint „Selm ecbánya sem E rdészeti T anin tézet, 

botanikus kert létesítés '  nem a lk a lm a s” m egrontotta  
viszonyát az udvari kamarával, am ely aztán nem szor
galm azta többé a botanikus kert létesítését, de egyéb, 
m ás téren is érezni lehetett a tám ogatások elm aradását. 
W a l l i i o f k k  . J ó z s k f  1814-ig  maradt az Erdészeti T an
intézet tanársegédje. 1813-ban a selmeei erdészeti okta
tásra elsőként beiratkozott RÁTII I c x Á c z  lett a „hivata
los tanársegéd”, aki a földm éréstant és rajzolástant ta 
nította. Az oktatott tárgyak köre ekkor m ég az általános 
szám viteltannal bővült. Az udvari kamara ebben az év
ben elrendelte, hogy a tanév november elején kezdődjék, 
a vizsgákat a növendékek áprilisban és szeptem berben  
tehessék le, s októberben legyen a szünidő. A m atem ati
ka és fizika oktatására m ég nagyobb sú h t  helyeztek, az 
előkészítő tanfolyam on az erdészeti növendékeknek heti 
egy-két külön előadást is hallgatniuk kellett, amit R á t i i  

I d X Á c z  tartott. 1814-ben az Erdészeti Tanintézet tanul
mányi eélokra m egkapta m ég a repistyei erdőrészeket is, 
ahol W i l c k k x s  vezetése és ú tm utatása mellett komoly 
erdőműveié, erdőrendezési és erdőhasználati munkák 

folytak.
1816-ra bebizonyosodott, hogy a ta n te r e k b e n  foglal
takat a kisszám ú oktatói szem élyzet -  erős leterheli'*, 
m iatt -  nem tudja m aradéktalanul és kellő színvonalon  
teljesíten i. Ezért ekkor egy úgynevezett egyszerűsített 
t a n t e r e t  léptettek  életbe, am ely az előző ta n te r e k h e z  
képest kétségtelenü l visszalépés volt. Ennek tartalm a  
az alábbi volt:

I. ér első félér:  algebra, elm életi geom etria, tr igonom et
ria, t e r e k  rajzolása; m ásodik  félér:  fizika, m echanika, 
hidrosztatika, aerosztatika, t e r e k  rajzolása.
/ / - / / / .  ér: term őhely  (fekvé. klíma, talaj ism ertetése), 
erdészeti növénytan , erdészeti f iz io ló g ia , erdőgazdaság
tan:  az erdő vágásának  és telep ítésének  elm élete, az 
erdőtelep ítés gyakorlati ismerteti*. az erdőhasználat 
elm élete, s z é n é g e té ., gyakorlati geom etria, „gyakorla ti 
k irá n d u lá so k ”

1818-ban  további nagy veszteségk én t je len tk ezett, 
hogy RÁTII IcxÁcZot az Erdészeti T an in tézettő l e lhe
lyezték, így az erdészeti tárgyakat k izárólag W i l c k k x s
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adta (‘lő. 1 8 2 1-től az erdészeti föld m éréstan oktatója  
L o l l o k  K á r o l y  lett, 1822 áprilisában W i l c k k x s  ok
tatási terheit csökkentendő, S c n . M A L L  F h h í V K S t  ideig
lenes erdészeti ad junktussá nevezt(» ki a budai udvari 
kamara.
1815 és 1822 között az erdészhallgatók  szám a je le n 
tősen m egnőtt, 74-(‘n iratkoztak be ebben az időszak
ban, a végzettek elhelyezése azonban nehézségekbe ü t
között. Ezért szigorításokat fogalm aztak  mej;, íg y  
előírták, hogy csak az je len tk ezh et erdészhallgatónak, 
aki a 18. életévét b etöltötte , s legalább egy  évig  olyan  
erdész m ellett dolgozott, aki ma^a is erdész(‘ti ta n in té
zetet végzett. A sik(‘res felvétel feltétek' volt továbbá, 
hogy a jelen tk ező  „hiteles b izo n y ítv á n y o k k a l” igazolja; 
„szépen és helyesen ír, rajzol, szá m ít, nemkülönben hogy  
ép, egészségestestű s erdészet irá n t h a jlam m al b í r ” M i
vel ezeket a feltételeket nem sokan tudták teljesíten i, 
ezért a hallgatói létszám  lecsökkent, s a következő, 
182)5/24. tanévben már csak két hallgató iratkozott be.

1831-ben W i l c k k x s  egészségi állapota m egrom lott, so
kat betegeskedett. E lőadásait nem tudta rendesen m eg
tartani, ezért az oktatási feladatokat egészében m ég eb
ben az évben S c i i m a l l  F k i c y k s  adjunktus vette át.
1832-ben pedig S c i i m a l l  F h h í Y K S  irányítása m ellett 
L a x ' ( ;  ( í y ö k c y ,  a selm eei Fökam aragrófi Hivatal alkal
m azásában álló főerdőm ester tartotta az előadásokat. 
1 8 3 2 . m áju s 2 5 -én  m egh alt I I k i x r i c i i  D á v i d  

W i l c k k x s ,  az erdészeti fe lsőok ta tás m egindítója, 
első erdészeti tanár, az E rdészeti T an in tézet életrí* h í
vója. H alálával lezárult az erdészeti fe lsőok ta tás első  
nagy fejezete, am elyet az a lap ítás küzdelm es idősza
kán tűi az ok ta tás nehézségei jellem eztek . A csaknem  
negyed évszázados első korszak eredm ényei sz in te ki
vétel nélkül W l L C K K X S n e k  köszönhetők. Az ezt követő 
átm eneti időszakban, egészen  18^5-i<>-, a m ásodik erdé
szeti tanár, F k i s t . m a x t k l  R i d o l f  m unkálkodásának  
m egin du lásá ig  az ok ta tás zűrzavaros korszakának le
hetünk tanúi.

Az akadém iai önállósodásnak fontos lépése volt, hogy míg korábban a hallgatók felvételéhez a 
fobánvagrófi hivatal a ján lására az uralkodó hozzájárulására volt szükség, 1832-ben ezt a jogot a m a
gyar királyi udvari kam arának  ad ták  át. Sőt még ugyanebben az évben a felsőbb jóváhagyástól el is 
tekintettek, a felvételhez elégséges volt a fobánvagrófi hivatal döntése.

Az intézm ény önállósodásának következő méiföldköve az 184b. esztendő, am ikor az Akadémia 
már nem a fobánvagrófi hivatal intézm ényeként m űködött, hanem  szei-vezetileg önállóan. Az 
összekötő kapcsot a főbánvagróf személye je len te tte , aki az Akadémia igazgatói tiszté t is betöltötte. 
Az intézmény ügyeinek vitelét a professzorokból álló igazgatótanács (élén a főbánya gróffal) végezte. 
1848-tól az erdészeti fakultást is akadém iának nevezték, így a selmeei intézm ény neve B ányászati- 
Kohászati és Erdészeti Akadémia (Berg- und Forstakadem ie) lett.

A korból csak két professzor nevét em lítjük meg. Az egyik ('II.  DOPPLER ( 1 803-1853), aki tu la j
donképpen csak az Akadémia di(\sőségkönyvében foglal el -  világhírű kísérletei alapján -  je lentős he
lyet, mert csak az 1848—19-es tanévben já r t  Selmecbányán. A másik pedig az erdészeti tárgyak  pro
fesszora, F k i s t .m a x t k l  R u d o l f  (1805-1871). Az ő idejében felvetődött az erdészeti és bányászati 
oktatás szétválasztásának a kérdése, de ő úgy gondolta, hogy am íg a bányászok Selmecen vannak, ad 
dig az erdészek (akiknek az ok ta tásá t nem általános célúnak, hanem  a bányászati és k incstári igénye
ket kielégítőnek ta rto tta )  is m aradjanak ott. Az 1848-49 . (csonka) tanévben előszói* hangzottak  el -  
az erdész szakon -  m agyar nyelven előadások.

Az 184b. évi új szervezet és -tan terv  szerint a képzési időt az erdészeknek 3, a bánvász-kobász 
hallgatók részére 4 évre* emelték. A szenvzeti változásokba, tan terv i reformok bevezetésébe azonban 
beleszólt a m agyar forradalom  és szabadságharc. Az eseményekre reagálva az oktatók egyik része fel
esküdött a felelős m agyar korm ányra, másik része a bécsi udvar u ta sítá sa it várta . Szintúgy az ifjú
ság, amely szintén két pártra  szakadt. A m agyar érzelmitek a szabadságharc zászlaja alá, harcolni, a 
többiek S tájer-, illetve* (\sehországba új intézetet alapítani, tanulni indultak.

Az abszolutizm us idején újra szei*vezeti és székhelyproblémák m erültek fel. A fobánvagrófi hiva
tal megszűnt, helyette az Akadémia élén a bánya-, erdő- és jószágigazgató állt. Az iskola fellendülé
sét az 1867. évi kiegyezés, illetve az azt követő gazdasági növekedés hozta meg. A tan ítá s  nyelve -  a 
bányász-kohászoknál fokozatosan, az erdészeknél egyszerre -  m agyar lett. Az intézm ény -  melynek 
ettől kezdve a iu*ve „M agyar Királyi Bányászati és Erdészeti A kadém ia” volt -  a Pénzügym inisztéri- 
uni felügyelete alá került. Az Akadémia átfogó reform ját az uralkodó 1872-ben hagyta jóvá, am ely
nek következtében az intézm ény a selmeei bánya- és kohóigazgatóságtól teljesen különvált. Vehetőjét 
az Akadémia tanáraiból álló tanács választotta meg, és igazgatónak nevezték.

Ezzel egyidőben az egye*s ágakon belül m egkezdődött a specializálódás. A bányászat szétvált bá
nyászati, fém kohászati, vaskohászati és gépészeti-építészeti szakra (elz utóbbi esak 1895-ig állt fenn). 
Az erdészeti pedig általános erdészeti és erdőm érnöki szakra, miközben a tanulm ányi idő az Akadé-
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múl minden szakán négyről három évre1 csökkent. (A specializálódás te tte  lehetővé az elméleti képzé
si idő csökkenését.) A vizsgák, illetve a képesítés rendje is többször változott, fokozatosan közeledett 
az ország többi felsőoktatási intézményében elfogadottakhoz.

Az Akadémia ekkor ugyan fokozatosan távolodik a korábbi, a Baltikum tól az A driáig terjedő né
met nyelvű m ontanisztikai és erdészeti tudom ányoktól, de professzorai és (továbbra is többnyelvű) 
hallgatói révén a nemzetközi tudom ányos és gyakorlati életben komoly elism erést vívott ki magának. 
Ehhez a korhoz kapcsolódik FALLER ( j TSZTÁV ( 1 8 1 6 - 1 8 8 1 ) ,  FARBAKY I s t VAX ( 1 8 3 7 - 1 9 2 8 )  és 
I y e r p e l y  A x t a l  ( 1 8 3 7 - 1 9 0 7 ) ,  illetve W a o x e r  K á h o l y  ( 1 8 3 0 - 1 8 7 9 ) ,  I l l é s  X á x d o r  
( 1 8 3 6 —1 9 0 7 ) ,  F e k e t e  L a j o s  ( 1 8 3 7 —1 9 1 6 )  és S z É r s i  Z s i g m o x d  ( 1 8 4 1 —1 8 9 5 )  professzorok 
működése. A Selmecen végzett diákok ekkor teszik az ország érc- és ásványkincsét, illetve* erdőit va
lóban M agyarország felemelkedésének egyik forrásává.

Az Akadémia feletti felügyeletet 1881-től az erdészeti részt illetően a földművelés-, ipari és keres
kedelemügyi (majd földművelésügyi) m iniszter vette át, míg a bányászat-kohászatot továbbra is a 
Pénzügym inisztérium ból felügyelték. A megnövekedett szakmai és személyi (több hallgató stb.) igé
nyek kor színvonalán álló kielégítését segítették elő azzal, hogy az Akadémia új épületeket kapott. 
1892-ben avatták  fel az Erdészeti palotát, amelyet a következő húsz év a la tt a bányászati-kohászati, 
kémiai és az ércelőkészítési új épületek követtek.

A szellemi és anyagi gyarapodást bizonyos fokig jelzi, hogy 1904-től az Akadémia neve, szerveze
te megváltozott. B ányászati és Erdészeti Főiskola lett. A tanulm ányi időt ismét 4 évre emelték, é\ 
egyéb külsőségekben is kifejezésre ju tta t tá k  az ország egyetemeihez való közeledést. így a főiskolai ta 
nács rek tort választott (akit pozíciójában az uralkodó erősített meg), a „szakosztályok” négyre emel
kedtek: bányam érnöki, vaskohómérnöki, fémkohómérnöki és erdőmérnöki. A „m érnöki” kifejezés 
hangsúlyosan u ta lt a műszaki jellegű képzés kidom borítására, a négyéves képzés során ugyanis 
erősítették  az alaptárgyi ok ta tást. Az alapozó tárgyak  ok ta tásának  hangsúlyozását az intézm ény ne
vében is dokum entálni akarták . 1916-ban a főiskola tanácsülésén elfogadták azt a határozato t, hogy 
a főiskola nevében is hasonuljon a többi intézményhez. Azaz, legyen a neve* „M ária Terézia 
M űegyetem ” A tanszékek száma egyébként 20 volt, amelyből 6 közös, 8 bányász, 6 pedig kim ondot
tan  erdész volt. (Erről a kérdésről külön fejezetben szólunk.)

Selmec iskolaváros jellegét az Akadémiám kívüli intézetek is adták . A „m agyar Ileidelberg” nem
csak a felsőfokú ok ta tás t, hanem  a közép- és alapfokút is országos hírű intézményekben művelte. 
Ezek közül elsőnek a katolikus főgim názium ot em lítjük meg.

Az egyházi ok ta tás ezen intézm ényét egészen az Arpád-házi királyokig vezetik vissza, am ikor a vá
rosban a domonkosok tan íto ttak . A XVI. századi vallási háborúk idején az ok ta tás részben szünetelt, 
illetve világiak tan íto ttak . Alapvető változást a jezsu iták  1649. évi letelepedése hozott, amely időtől 
kezdve az intézm ény folytonossága egyértelm ű. Ráadásul az épület is 1768-tól 1914-ig ugyanaz volt, 
a Bélabányai úton álló „régi épület.” A jezsu iták  1773-ban elhagyták a várost, így lett a gimnázium 
p iarista, amely 4, 6, végül fokozatosan 8 osztályúvá alakult. A tan ítá s  fokozatosan vált a város lakos
ságának anyanyelve szerintivé. 1913-ban Y bl  MIKLÓS teivei alapján kezdték meg egy új, minden 
igényt kielégítő épület emelését, amelyet 1914 őszén ad tak  át. Az állam fordulat u tán  állami reálgim 
názium  lett. A katolikus g im názium ban ta n u lt az erdészek közül például DlVALl) ADOLF 
(1828-1891) és Il l é s  X á x d o r  (1836-1907).

A Selmecbányái középiskolák közül a legnagyobb híre az evangélikus líceumnak volt. Az lf)28-ban 
alap íto tt iskola 1673-ig tulajdonképpen a város iskolájaként működött. Aztán erre az iskolára is 
jellemző volt a felekezetcsere, tehát a tö rténete a katolikus főgimnáziumm al közös. H atározott evan
gélikus színezetet a XVIII. század végén kapott, a következő században pedig fokozatosan előtérbe 
kerü lt az anyanyelvi ok ta tás. A m agyar nyelvtől (amely 1808-ban lett „rendes” tan tárgy) azonban a 
tanárok  féltek; ta r to tta k  a m agyarokkal azonosított „dem ocraticus” eszmék terjedésétől. Az 1820-as 
években építették  és 1830-ban adták  át azt az épületet, amelyben többek között PETÉXYI SALAMOX 
J á x o s  (1 7 9 9 -1 8 5 5 ) , P e t ő f i  S á x d o r  (1 8 2 3 -1 8 4 9 ) , A x d r e j  B r a x a t o r is  ( S l á d k o v iO) 
(1820-1871) is tanu lt. MIKSZÁTH KÁLMÁX (1847-1910) az 1863-64-es tanévet és az 1865-66-os tel
jes tanévet tö ltö tte  Selmecen, ahol a VII. és VIII. osztályt végezte* el. A visszaemléke»zők megemlítik 
a könyvtárterm et, ahol L u ther M árton hársfából farago tt szobra állt. U gyanakkor a könyvek cgy ré
sze* -  ak á r gondolati alapon is -  a tanu lóifjúság elől el volt zárn i.
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A XIX. század folyamán az iskola fokozatosan c'gyrc* több állami segélyt ka])ott. Az abszolutizm us 
éveiben (kzt a segélyt elsősorban a szláv nyelvhez, amink főiskolai szintű oktatásához kapesolták vol
na, de a fenntartók , a selmeei polgárok tiltakoztak . Féltek ugyanis, hogy az „idesereglő szegény tót 
fiúkkal nem sokat nyernek” így a líeeum középfokú intézm ény m aradt, míg a kiegyezés és a közok
ta tási töi*vények következtében tanm enete1, tanulm ányi követelményei a többi, országosan elism ert lí
ceumhoz váltak hasonlóvá. Mindez nem mond ellent annak, hogy az iskola bizonyos fokig a selmeei 
Akadémia „előszobája” volt. Csak példaképpen em lítjük meg az itt tanuló, később híressé vált erdé
szeket, Vad a s  Juxö-t (1857-1922), F k k k tk  Zoi/rÁx-t (1877-1962), stb.

A líeeum épületét, a „tudom ány szent esarnokát” többször bővítették, kiegészítették. Az iskolai 
egyesületek közül különösen a Petőfi Kör tevékenysége vált híressé. Ehhez tudnunk kell, hogy 1826- 
tól működött az „Önképzőkör” („Nem es M agyar T ársaság ”), amely 1844-45-től a „M agyar Irodalmi 
Kör” nevet vette fel. Még ugyanebben az éveben a Ile ly tartó tanáes az irodalmi köröket országszerte 
betiltotta, de a selmeei „egyház-szónoklati gyakorlatok” eímen tovább m űködött. Mivel Petőfi itt 
1838-ban kétszer is szerepelt, a tá rsa sá g  az 1881-82-es tanévtől a „Petőfi K ör” nevet vette fel.

Az evangélikus líeeumból „nőtt k i” a tanítóképző intézménye. Az első évfolyam 1881-ben indult. 
A tanítóképzőnek legfőbb eélja volt, hogy az istentiszteletekre megfelelő énekvezetőket képezzen. Az 
egyházi szen ek  iskolafenntartási adom ányai így aztán  az ilyenféle szükségletüktől függött, gyakran 
el-elmaradozott. Végül az intézet je lentős m agánadom ányokhoz ju to tt,  úgyhogy a Paradicsom -hegy 
lábánál -  S()BÓ Jrcxö főiskolai ta n á r  tervei alapján -  1912-ben új épületet emeltek. Ugyancsak S()BÓ 
tervei alapján kezdték el egy in te rnátu s építését is.

Az intézmények között egyáltalán nem álltak merev falak. H iszen nem csak az evangélikus líceum 
tanulói folytatták tanulm ányaikat az A kadém ián, hanem  a tanárok  is á t-á tjá rtak  oktatn i az egyik 
intézményből a másikba. Tudjuk például, hogy az idegen nyelvet (ném etet, franciát) a főiskolán is 
tanítóképzői tanárok  ok ta tták .

A város, ahol a csillagász IlHLL MIKSA (1 7 2 0 -1 7 9 2 ) , vagy a festőm űvész GWKKK ()DÖX 
(1 8 9 5 -1 9 5 6 ) is szü letett, különböző m űveltségeknek, különböző kultúráknak volt találkozópontja, 
így -  minden érzett és érezni vélt vidékiesség ellenére is -  iskolái m egfelelő közegben fejlődhettek, di
ákjaikat a kor legjobbnak ítélt módszereivel készíthették fel az életre*. M indezeken túl azonban útra- 
valóul kaptak egyfajta „selmeei hangulatot” is, amelyben az egyik m eghatározó részt a „selmeei ha- 
gye)máiíve>k” je  1 entet ték .
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Diákélet, diákhagyományok

A selmeei diákélet, diákhagyom ányok az intézm ényekhez ta rtoztak . Mégis önálló életet éltek, hiszen 
a diákok m indennapjai ugyan az Alma M aterhez kötődtek, de ők mégis másképpen, más szemmel él
ték meg' a tanéveket, m int általában a professzorok. Az iskolák tö rténeté t pedig- általában a tanárok 
írták. Mi most azt kíséreljük meg’, hogy a selmeei iskolákat a diákság szemüvegén át láttassuk.

Amikor Selmecen 1735-ben megkezdődött a m ontanisztika ok ta tása, a diákok élete* bizonyára nem 
különbözött sokban a k incstár más tisztviselőitől, helyesebben gyakornokaitól. É letük fokozatosan, az 
intézm ény fejlődésével, terebélvesedésével vált a mai fogalm aink szerinti diákéletté.

Az 1770. évi szervezet alapján a képzés három éve a la tt hetente* csak négy napon át ta rto ttak  két-két 
óra előadást. A fennm aradó időben rajzfoglalkozások, gyakorlatok (bányajárások, bányagépek megszem
lélése stb.) voltak. Félévente tettek vizsgát, az utolsó vizsga után általában lehetőségük volt tanulm ány
útra menni. Minket azonban érdekel az is, hogy kik és milyen módon lehettek az intézet hallgatói.

Kezdetben a bányakam ara gyakornokait, képezték. Az Akadémia szervezése után a nem kamarai szol
gálatban álló növendékednek is lehetősc'gük volt a bejutásra, bár* a fíloz()fiai előképzettse^gxt megkövetelték. 
A felvételiket a beVsi udvari kam ara hagyta jóvá, sőt az intézkedett az e*setk‘ges ösztöne Újakról, pénzse*gé- 
lye*kről is. A XVIII. század utolsó élveiben annyira sok fiatal akart Selme*cen tanulni, hogy az ún. önkéntes 
hallgate)k szám át korlátozni kellett. Ekkor ugyanis az intézmcMiyt íu'gyfele hallgató látogatta. A magánhall
gatók, akik nem kam arai alkalmazottak voltak, és nem is ott akartak c‘lhe*lye‘zkc‘dni. Nekik vizsgaköte*lc*- 
zettségük nem ve)lt, de az Akadémia szabályait ternie\szctese*ii köteleseik voltak betartani. Az ösztöndíjazott 
gyake>mokok (hallgatók), akik ek*ve valamelyik kincstári bányamű bányatiszt-utánpótlását szolgálták, ta 
nulmányi idejük alatt ösztöndíjat kaptak. A fizetés nélküli gyakoinoke>k szintezi kincstári szolgálatra ki*- 
szülte*k, de őket a kincstár tanulmányi idejük alatt nem tudta segíteni. \Y»gül voltak az önkéntc*s bányász- 
hallgatók, akik szintén nem kaptak ösztöndíjat, sőt számukra a kincstár állást sem kínált, de* közülük is ki- 
ke'ifilhette'k fizetés nélküli gyakornokéi, akikne'k a kincstárnál m ár az álláslehete'>se'*gük is me*gvolt.

Amikor az Erdészeti T anintézetet megszei-vezték, ott hetente két napon (egy délelőtt és e*gv dél
u tán) ok ta tták  a bányászhallgatókat. Ide is beira tkozhattak  azonban m agántanulók, akik a hét többi 
napján is az erdészettel foglalkoztak. Itt a vizsgákat nem félevenként, hanem az össze*s e*rdészeti tárgy 
lehallgatása, illetve a gvake>rlatok u tán  kellett letenni.

Érdem es egy kicsit a X Y III-X IX . század diákjainak leterheléséről, a velük szemben tám aszto tt 
kéjvetelményekről is néhány szót szólnunk.

Mivel a X VIII. százáéi végén a középiskolákban csökkent a term észettuelományi jelle*gíí tan tárgyak  
okta tása, e*zért a sehne*ci Akadém ián „filozófiai k u rzu st” szeive*ztek. így a fe*lvete*li követelmények úgy 
m ódosultak, he>gy a pályázónak a hum án tárgyakból kellett legalább jó  középiskolai előmenetelt be
m utatn ia. (A fel vet e*l inéi követelmény volt a 18. életév betöltése, illetve, akik nem já r ta k  még bányák
ban, hu táknál, azoknak e*gy év gyakorlatot is előírtak.)

A bányász szakra 3,5 éves tanulm ányi ideit határoztak  me*g. A taneV novemberben ke*zdőelött és 
augusztusban végződött. A félévi vizsgák húsvét körül, illetve nyár végén voltak. A me*gfe*le‘lő osztály
zatokon kívül a hallgatóktól m egkívánták a jó  magaviseletét is. Ennek a jek 'iitőségét csak akkor é r t
jü k  meg, ha u talunk II. I). WlL^KKNK egyik köveiére, amelyben a hallgatók erkölcstelen, züllött életé
re panaszkodik, akik ellen még* a vasrave*rést is be kellett veszetni, he)gyjobb belátásra térjenek. Nem 
volt te*hát Selmece‘ 11 e*gyszerű sem oktatónak, scmh hallgatónak lenni.

A háromeVes elméleti ké|)zés u tán  3 hónap bánya- és 3 hónap ke>hászati gyakorlat következett. 
Eze*kről is osztályzate)k születtek, de végső vizsga nem volt, az iskolát csak be*fe*je*zték. (Az arra  érde*- 
me*sek ekkor indulhattak  be*l-, majd külföldi tanu lm ányú tra .)

Az A kadém iát 1832-be*n hangsúlyosan nyilvános tan in téze tté  te tték , azaz mineleMikit fe*lvette*k.
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akinek a szükséges előképzettsége megvolt. ( 1sak az ösztöndíjasok szám ára írták elő a tan tárgyak  
kötelező rendben való hallgatását. így aztán  a korábbi hallgatói kategóriák egyszeTŰsöeltek. Voltak 
rendes bányászakadém ikusok és önkéntes hallgatók. Az előzők végbizonyítványt kaptak, az utóbbiak 
esak tanbizonyítványt arról, hogy az A kadém iát lá togatták . A külsőségekben je len te tt változást, hogy 
az akadém isták 1888-tól a bányászöltözetet -  a megfelelő tiszti jelvények nélkül -  hordhatták .

Az 1846. évi új tan terv  indoklásában m ár arról panaszkodnak, hogy a hallgatók tú lterheltek . így 
a félévenként két tan tárg y  hallgatásánál, illetve az azokról teendő vizsgáknál többet nem javasoltak . 
U gyanakkor az elméleti és a gyakorlati ok ta tás t is párhuzam ossá igyekeztek tenni. A ra jz tan ítás t vi
szont „.minden sem esteren át űzendő”-nek ítélték.

Tudjuk, a fiatalságot 1848-49-be‘n mégsem az új ta n te iv  bevezetései, hanem a forraelalemi és sza
badságharc e\seménvei izgatták. Anélkül, hogy a kort részletesen tá rgyalhatnánk , csak néhány tö rté 
nésre m utatunk  rá.

A forradalom  híre általában lelkesedéssel tö ltö tte  el a fiatalságéit, de* a szabadság, e»gyenlőse'»g, te s t
vériség eszmejét sa ját váre)sában igazán nem tuelta megvalósítani. M ájusban az e‘gyütt kitűzött 
„svaregvlb”, a kék-fehér-piros és a m agyar zászlók m iatt összeütközésre került sor. Ennek következ
ményeképpen a nem m agyar érzelmű hallgatók -  százharm inchárm an -  elhagyták Selme'cet.

()ssze*l a tane^vkeze lesre ö ssz e á llí t  hallgatókból nemzetőrsc'‘g alakult. A selmeei diákok közül m á
sé i a honve'dség kötelékében te lje s íte tte i -  gyakran tiszti -  szolgálatot, és a haza legjobbjaival ki'iz- 
elöttek az ország szabadságáért. A m agyar szabadság zászlója alól azután  nagyem kevésnei volt 
lehetősége visszatérni a selmee'i, ismert Ilabsburg-szellem ű, ném et nyelvű A kadém iára.

Azzal, he>gy a kiegyezést követően az Akadémia tannyelve a ném et helyett a m agyar lett, Selmev 
tulajelemképpen kiszakadt a Dániától Dalm áciáig terjedő ném et nyelvű szakm ai kultúrából. Ha ezt 
csak szűkebbcMi, az ere készet i szemponte)kból nézzük, a nyereség és a vesztéséig tulajdonképpen ne‘lu‘- 
zen eldönthető. Veszteség volt, m ert a szakirodale)m alapvető műveli eVtizedekig nu‘g ném etül álltak 
rendelkezésre, tehát a német nyelv ism erete nélkül igényesen nem lehetett szakm ai fe laela te ia t me»g- 
e)lelani. Nye»reség volt visze)iit, hogy minelez ösztönözte* a szakem bereket a m agyar szakm ai nw lv meg
terem tésére, sőt az európai erdészeti ku ltúrában  felhalm ozott ism erete i hazai viszonyokra való alkal
m azására, itteMii megfigyelések, kísérletek elkezelésére is. De sorolhatnánk még a pro és kontra é n e 
ket. iMindenesetre érthető  az a javasla t, amely szerin t az A kadém iának meg kellett volna ta rtan ia  a 
német oktatási nyelvet, hogy az intézm ény a nemzetközi hírének továbbra is me*gfelelhessen. Megje
gyezzük azonban, hogy a századfordulón is követelmény volt komolyabb erdőtiszti állás betöltésénél a 
német (és valamely nem zetiség nyelvének) sze)ban és írásban való megfelelő ismerete. T ehát az intéz
ményi elkülönülés nem je len te tte  teljes egészében a ném et ku ltú rának  való h á ta t fo rd ítást -  m inden
féle m agyar és m agvarkodó szólamok dacára sem.

Ez a váltás azonban sokkal könnyebben vvgbemeMit. az intézm ényben, m int az e*gyes em berei lel
kében, különösen a diákság úja t követelő, ele méígis a hagyományokhe)z ragaszkoeló világában. Példá
ja  ennek a eliákhagyományok továbbélése.

A diákszokások, -hagyományok az európai ku ltúra részei. A középkor jelentős egyetemi központ
jaiból (Bologna, Párizs, lleielelberg, stb.) terjedtek  el az egész fölelreszen. A közvetítések, illetve új 
„megte‘lepülési helyük” szelleme ha tásá ra  azután  mexlosultak; koptak és gazdagodtak. A selmevi d iá
kok életvitelét, szervezeteit, c‘gyüttlétük  a la tt énekelt dalait, vígságos és szomorú eseményeit is mind 
a hagye)mányos, az európai egyetemeken dívó, mind a közvetítő ném et diákok, mind pedig a he»lyi bá
nyász-kohász hagye)mányok szőtték át.

Ezek a hagyom ányéi, a közösse'g által elfógadett, sőt megkövetelt viselkedési normák egyfelől bezár
kózást, a „filiszterektől” (nem akaelémistáktól) való elkülönülést jelentettek. Másfelől viszont a közössé
gen belüli szigorúan hierarchikus viszonyt, amely magában he)ide)zta ugyan a testvériség szellemedben 
nyújtott legkülönféle^bb segítségeket, ek‘ ugyanakke)r a szigorú engedelmesse^get is megkövetelte. E zei- 
nek a német szellemisedet hordozó „burschenschaftoknak” (későbbi m agyar szc)használatban „társas kö- 
röknei” forelították) az első szeivezeti összefogása az 1828-ban alakult „Deutsche (lesellschaft in 
Schemnitz” volt. A bursch-ei német tányérsapkában (bumler), m agasszárú csizmában (kanónesz), jobb 
vállukon átvetett „silbergrim ” szalaggal és term észetesen bottal já rtak . Később ez a viselet a kincstári 
ösztöndíjasokat illetően e‘gyre jobban hasonlított a bányász-, illetve erdőtiszti egyennihához.

A „Schachtgesellschaft” 1858-tól m űködött ezen a névem, ado tt keretet az ifjúság életének. Milyeni 
volt ez az élet ?
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Az ifjúság- magaviseletét évtizedokig a Schacht-kocsmabeli sz(‘rda-szombati ivászatok, illetve a kör 
vezetői, hangadói által (‘kiöntött „cselekvési program ok'’ határozták meg. Ezek időnként a tanárokkal és 
a városi polgárokkal szembeni agresszivitásban, m áskora minden mértéken felüli ivászatokban nyilvánul
tak meg. Az összetartás, az együtt tö ltött időszak varázsa azonban mindezt elnyomta. Az idő (‘lőrehal
adtával mégis megbomlott az „Allé fin* cinen -  einer fiú- allé”, „egy mindenkiért -  mindenki egyért” (‘Ív. 
A reformkorban ugyanis egyre jelentősebb lett a hallgatók nemzetisége. Ig y a  bursohensohaftok feloldó, 
egységesen német világot közvetítő szellemisége nem mindenkinek tetszett. A másra vágyók lázadni per
sze nem akartak , nem is volt tanácsos (a „Yerschiess” -  körből való kizárás -  minden akadémiai ambíci
ónak is a végét jelentette volna), de a másfajta érdeklődés esetenként más köröket is életre hívhatott.

Az Akadémia hallgatói is részt vettek m ár a XIX. század első negyedében az evangélikus líceum 
egyletében, majd a harm incas években m egalakult a Selmeei Akadémiai M agyar L ite ra tú rai T ársa 
ság, amelynek a tagjai között szintén o tt voltak a líceum tanára i és diákjai is. A Bach-rendszerben 
term észetesen nem, de az abszolutizm us gyengülésével újra szervezkedni kezdtek, amelynek eredm é
nyeképpen 1862-68-ban  lé trejö tt a T ársasági és Olvasó Kör (1869-től Á ltalános T ársaság). Ez a tá r 
saság alapszabályát többször m ódosította, sőt többen ki is váltak belőle, de tulajdonképpen végig meg
m aradt a burschenschaftok alapján. Sőt, életképességét mi sem bizonyítja jobban, m int hogy az Aka
démia m agyarosítása u tán  is tulajdonképpen m egm aradt ném etnek.

A m agyar csoport előbb csak szervezkedett, majd 1875-1)011 -  részben a régi schachtisták bevoná
sával -  alakult meg a M agyar T ársaság . 1876 decem beréig a burschenschaft is többé-kevésbé 
m űködött, de 1877 februárjában  m egtörtén t a feloszlási ünnepély. Ez utóbbit elősegítette az is, hogy 
a pénzügym iniszter ekkor rendeletben tilto tta  m ega  ném et diákszokásra em lékeztető dolgokat. Ezt a 
tényt azért is em lítjük meg, hogy lássuk, a korm ányzati tényezők is foglalkoztak a diákok egyleti éle
tével. B ár az igazsághoz hozzá tartozik , hogy nem a német szellemet, netalán a fiatalság  vígságos 
összejöveteleit akarták  megakadályozni, hanem a tanu lás rovására folytatott „korhelykedést” Ez an 
nál is inkább fontos volt, mivel az elkövetkezőkben ism ertetetendő 1878-ban bevezetett „ tanszabad
ság” kudarcát sokan a diákok „egyéb irányú érdeklődésének” tud ták  be.

A burschokkal, egyáltalán a selmeei italozásokkal, diákköri szórakozásokkal kapcsolatban hadd je 
gyezzünk meg valamit. Egy XIX. századi forrásban olvasható: „ Ila  például a muszka huszonöt éves 
koráig részeges, egész életében elázott ivónak m arad. A német ellenkezőleg. Iszik borzasztó módon hu
szonnegyedik éve utolsó perezéig, m ásnap meg m ár azon kezdi, hogy alig vészén vizet is a szájába, s 
így viszi halála órájáig. Tegnap még elvetem edett korhely vo lt..., holnap a rendtartó  emberek legrend- 
tartóbbika. Tegnap időtöltő, gondatlan burseh volt; hányta a sárba a pénzt midőn volt mit; holnap 
m ár számító, mindenből nyereséget húzó német. ( .. .)  Kibúcsúzása |valétá lása | napján oly korhely 
vala, hogy a haja szála felállott az em bernek. De az utolsó pohár bor előtt könnyűket hullatott, s e há
rom szót mondá: ’lsten  hozzád, arany  ifjúság!’ Lebewohl, goldene Jugend! M ásnap békés ( .. .)  volt, és 
oly nyugodt mosolylyal em lékezett tanuló életére, m intha az az |előbbi eltolt nehány óra megannyi esz
tendő lett volna.” Mit akarunk  ezzel bizonyítani.; Leginkább azt, hogy a Selmecen végzett 
erdészek-bányászok-kohászok a társadalom , benne a szakm a, hasznos tagjai lettek -  bármilyen ki- 
csapongóan is éltek fiatalkoruk városában, az ősi Selmec A kadém iáján.

A M agyar T ársaság  és az Általános T ársaság  1879-ben olvadt össze Akadémiai Ifjúsági Körié. Ez 
a szeivezct vállalta azután  mind a régi -  vállalható -  bursch-hagyom ányokat, mind a m agyar ifjúság 
törekvéseit. Tagjai által éltek tovább a régi nóták, de tagjai igyekeztek a diákság irodalmi és egyéb 
művelődési igényeit is kielégíteni. Mindehhez székházuk, abban könyvtáruk, szertáruk, étkezőhelyi
ségük volt. Sőt, ezek fenntartásához az államtól rendszeres segélyt is kaptak. A továbbiakban a kör lett 
letéteményese m indannak, amelyet ma „selmeei hagyom ányok” név a latt ismerünk. (Például a szakes
télyek, az 1880-ban létrehozott „S teingrube” nagyközség cécói, a balek-firm a kapcsolat stb.)

Az Akadémiához kapcsolódó szervezetek között meg kell még em lítenünk a körön belül, azzal 
együttm űködő különböző vidéki köröket, amelyeknek gyökerei még szintén a burschenschaft idejéig 
nyúlnak vissza. Ilyenek voltak: az Alföld-tiszavidéki Kör, a B ánáti T ársaság , a D unáninneni Kör, a 
D unántúli Kör, az Erdélyi Kör és a Szepesi Kör. (Ez utóbbi örökölte 1877-ben a burschenschaft 
fehér-zöld-fehér zászlaját, jegyző- és névkönyveit.) Tagjai az illető vidékről szárm azó diákok voltak.

Az 1871-ben alakult Főiskolai Segélyező Egyesületnek (melynek elődje az Ifjúsági Körön belül 
működő „Akadem ischer K ranken-U nterschützungsfond” volt) viszont minden hallgató tagja volt. Be
tegellátást, szegényebb sorsú hallgatók segélyezését intézte. Ebből „nőtt ki” (országos összefogással)
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1911-től a Mensa Akadémia Egyesület. N aponta m integy 100 fő szám ára adott -  részben ingyen -  
ebédet, sőt a háború a la tt m ár a vaosoraellátást is tervezték.

Az Akadémiai (Főiskolai) Atlétikai Klub 1860-tól kezdve* előbb a Leányvárban, majd a Zöldfa ven
déglőben, illetve* az Ovárban vívást, gim nasztikát, továbbá korcsolyázást oktatott. A Főiskolai Sportlövő 
Klub 1914-ben a sörét lövés gyakorlására jö tt létre4, míg az 1908-ban alakult Főiskolai Zászlemlj a golyó
lövést, illetve* a katonai félaelatok megoldását gyake>mlta. 1918-tól működött a foiske>lán a Főiskolai Ze*- 
ne»- és Em»kkör. Az 1918-ban öletrek hívett Selmecbányái SzeVhenvi Szövetse'‘gne*k mind főiskolai, minél 
városi tagjai le*hette*k. Irodalmi, társadalm i, közgazdasági és közmmclexlesi kérdése*kke*l foglalkoztak.

Mindezekből lá thatjuk , hogy a főiskolán a XX. század második evtizc'débcMi működő szervezeteik -  
az Ifjúsági Kör e*lsőbbse/¥gének a me*gtartása mellett -  bizonyos fokig „elvilágiasoeltak” Az új klubok, 
köreik is m uta tták , hogy az egykori burschensehaftból kinéjvő ifjúsági egyesület a hallgatókat m ár nem 
ele*gíti ki. Ereleklődésük, sze)kásaik köze*le*dtek az ország e*gyéb felsőe)ktatási intézm ényéinek hasonló 
helyzetű ha 11 gatóihe>z.

Térjünk azonban nu*g vissza a XIX. század végének akaelémiai életére*.
A kie*gye*zés u tán  mind az e*rdésze*knél, mind a bányászoknál rendes, rc*ndkívüli és veneléghallga- 

tók tanultak . A re*nelese*k valamennyi tan tá rg y a t a me*gszabott rend szerint hallgattak , abból vizsgáz
tak. A renelkívüliek esak némely tá rgyat hallgattak  a tanulm ányi rend szerint, míg a venelégek esak 
néhány tá rgyat hallgattak , az érdeklődési körüknek megfelelőe*n. Tandíj ez utóbbiak szám ára sem 
volt, ele* vizsgadíjat kötelesek voltak fizetni.

Me'*g a fizetendőknél m aradva u ta lnunk  kell rá, hogy az 1870-es evek körül 80 0 -8 5 0  F t-ra  becsül
ték azt az összeget, amelyből a hallgató egy taneVet ki tnel hozni. Ebben az étkezési költségek (a 
Sohaoht és más kocsmák látogatása nélkül!), a tanszerek ára é*s a lakbér volt benne*. Az összc*g bizto
sításáról a szülő (gyám) aláírással igazolt nyilatkozatot adott ki. Körülbelül e*kke>ra össze*ge*t te ttek  ki 
a megpályázható ösztöndíjak is.

A tanév október e*lse*jetől jú lius végéig ta rto tt. Tulajdonképpen e*bbe*n a „ritm usban” élte* a város is 
az életet. IIisze*n utalnunk kell újra arra , hogy a diákság jele*nkte nem pusztán a tanszemélyzetre* és a 
tanulókra, hanem az e*gész városra tartozo tt. A eliákok nyári szünideje* a la tt a város elcsende*se‘dett. 
Csak ősszel, az új tane*v kezdetén e*le*vene*ck*tt me*g ismét minden. A szállásadók szellőztettek, meszel
tek, kályhákat tisztogattak . V árták a diákokat. De* me*g jobban várták  Selme*o lányai, akik minde*gyre* 
a postakoc\si-állomás, illetve a város forgalm as részeit lesték, hogy jönnek-e* m ár a diákok. Es azok meg
jöttek. Kezdeídött, folytatóéiért a tudás kú tjára já rá s , az Alma M ater újabb és újabb diákhaelat táplált.

Hogy ezt a táplálékot ki milyen m értékben szívta m agába és ta r to tta  me*g, arról a professzorok fél- 
e*vente* -  de gyakran az órákon, gyakorlatokon is -  próbáltak meggyekődni. A heti 2 4 -2 8  eleSadási 
(elélelőtti) és gyakorlati (főleg elélutáni) órákon e lsa já títo ttak a t ,Je*les”, ,Jó” „kielégítő” „ek'gtelen” 
és „rossz” minősítesse! jellem ezték. A szorgalm at peelig „igen szorgalm as” „szorgalm as” és „nem 
szorgalm as” je*ggye*l lá tták  el. Aki „rossz” előmenetelt, illetve „nem szorgalm as” jellemzett, kapott, az 
utóvizsgát sem tehete tt. Róla ugyanis ne*m feltételezték, hogy elm aradásait néhány hét (hónap) a la tt 
behozhatja. Evet ism etelt, sőt ismerteit gyenge* előmenetel e\sc*tén az Akadémiáról elboosátetták.

A féleVi vizsgákat sikeresen letévők abszolutóriumot (rendesei*), tanbizemvítványt (re*ndkívülie*k) vagy 
vizsgabizonyítványt (vc*ndc,*ge‘k) kaptak. Egyetlen órát se*m lehetett igazolatlanul mulasztani, sót a hallga
tók előzetes e*nge*dély nélkül a vám st se*m h a lh a t t á k  el.

A szigorúságra je*lle*mző az 1872. évi házirend e*gyik kitéte*le* is: „Ám bár fel lehet te*nni, hogy az 
akaelémia ére tt be*látású hallgatói m agukat az akaelémia épületedben való de)hányzástól már* csak a hely 
iránti tiszteletből és a tanárokra  való tiszteletből is v isszatartják , m indazonáltal, hogy a mégis lehet
séges ebbéli k ihágásé inak  és az illem me*gséitéséne*k e*le*jet ve*gyék, a tanterm ekben, rajzterm ekben és 
gyűjtem énytárakban való dohányzás szigorúan til ta tik .” 1878-tól néhány e'*vig kötelező tamenel nélkü
li, államvizsgákkal vagy szigor-latokkal egybekötött tanszabadságot, engedélyeztek, de ez a rem ényeiut 
nem váltotta he*. A hallgatók ugyanis nem tueltak élni a tanszabadság adta kiietőse^gekkei, hanem inkább 
az ifjúsági köri, illetve* vár •ősi szóra ke>zá se )k félé fordultak. így a továbbiakban az Akadémia vezetősége in
kább a szigor*, a leterhelem növeiéset sze>rgal mazta. Ezt mi sem m utatja jobban, mint az 1890-e*s eV körül 
a heti 40-45 eieíadási és gyakorlati órák száma. Talán azt sem le*sz érdektelen me*gje*gyezni, hogy a vizs
gakötelezettségek te*lje*sítê sót is nagyon szigorúan vették. A hallgatók a iu*vse)r ala])ján megállapított se>r- 
rendbeMi, a tanárok által kije'lölt napon voltak kötelesek me‘gjele*nni és vizsgát te*nni.
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Az erdészeti állam vizsgák rendjét is újraszabályozták. Az 1878. évi rendelet szerint ugyanis 
kétlépcsőssé te tték . Az Akadémia elvégzése u tán  egy évvel lehetett az elsőt letenni, míg a másodfokú 
vagy erdőm érnöki állam vizsgát ötévi szakm ai gyakorlat u tán . Ezt később, az 1879. évi erdő tönvny  
rendelkezéseinek megfelelő, egylépcsős rendszerré alak íto tták  vissza. A vizsgák helyt*, lebonyolítása 
pedig jórészt, kívül esett az Akadémia körein, hiszen B udapesten, az illetékes szakm iniszter által ki
nevezett vizsgabiztosok előtt került rá sor.

A főiskola 1904. évi megszervezésével továbbra is a fokozott követelmény, a szigorú ta n te n e k  sze
rinti ok ta tás és szám onkérés volt a jellemző -  hiszen a főiskola a műszaki egyetemek rangjára akart 
emelkedni. A heti óraszám  ugyan 85 -40 -re  csökkent., de például az erdőmérnöki karon a 8 félév 
rán 55 tan tá rg y a t ok ta ttak . (A bányászoknál-kohászoknál jóval 60 felett.)

M ár a főiskolás időszak nagy eseménye1 volt az Ifjúsági Kör új o tthonának felavatása (1908), am e
lyet országos aelake>zásból, de főleg a város segítségével reneleztek be. Ugyanennek az időszaknak volt 
eseménye az 1910. évi főiskolai sztrájk. Az ifjúság ugyanis -  és ez e>rszágos jelenség ve>lt -  fokozato
san, ele* e*gyre* élesebb me‘gnyilatkozáse)kkal vett részt a politikai küzelehnekbe*n. (Ennek korábbi pél
dája volt, am ikor 1905-ben a darabon t korm ányfő ispán jának  selmeei beik tatásá t akadályozták me»g. 
A következmény a főiskola ieleigl(*ne*s bezárása lett.) Selmeeen ugyanakke>r a polgárok egyre nehezeb
ben viselték el a kicsapongó, italozó, olyke>r nőket zaklató fiatalokat (m cit az így viselke*dők tűn tek  fel 
nekik). Ez ellen tiltakoztak. A diákság peílitikai küzdelmekbe való beavatkozása azonban mind 1905- 
ben, mind 1910-ben m ár karhatalm i eszközök alkalm azását vonta maga u tán . A je)ge)san-jogtalanul 
le*adott figyelmeztető lenesekre, illetve két hallgató ieleigienes eltáve>lításra a hallgatók sztrájkkal vá
laszoltak. Ielőbe telt, am íg a kedélyek le*csillapoeltak, és az e>ktatást. folytatni lehetett.

A politikai feszült-seggeik mögött te*rmészete*se*n szexuális, gazelasági feszültségek is lappangtak. Az if
jú sá g  e'tkezési gondjainak enyhítésére emszágos aelakozásbe)l hozták létre a m ár e*mlített menzae*gye*sü- 
letet, ele* az 1910-e*s eVekben jellemző országos d rágaság  a se*hne*ci életet e*gyre* nehezebbé tette*. A hall
gatók egyre* gyakrabban hivatke)ztak rá, hogy a főiskolai leterheltség mellett különm unkát ne*m vállal
hatnak, az otthoni segítség meg minél ke*ve*se*bb dologra elegenelő. A vám st is e)storozták, hiszen hiába 
véle*ke*dtek annak pe>lgárai úgy, he)gy a sok gyomorbajos hallgató a m érhetetlen me‘nnyise*gben fogyasz
to tt sörtől van, az e*gészségtelen ive>víz, a rossz táplálkozás inkább a hallgatói véleményt tám asztotta 
alá: „a kor mái* annyira tú lhaladta Selmecbányát, hogy azt többé utolérnie lehetetlen, vagy legalábbis 
em berfeletti” A ele>hos, világítatlan lakáse>k, az alig megfizethető, de biztosan kifűthetetlem „kam arák” 
helyett szabálye)s diákszálle>t, e)lcsó és jó  szálláslehetőségeket szerettek volna -  akár másik városban is. 
TVhát e*l ke*ll menni Selmecről? A főiskola vezetősége és eliáksága egyre inkább egyetértett, el.

Ekke>r jö tt  a hábe>rú. A hallgatók és az oktatók a hazáért láncoltak, haltak  me*g minte*gy hetvenen
-  de* életük e*gy darab ja Selmecen m aradt. Ebben a darabban vajon a „Zum golele*nen (írubenlich t” 
füstös-fényes estéi vagy a |)enészes, sötét d iákkam arák voltak az igazak? Mindem bizonnyal m indket
tőből az e*mlékek, amelyek -  kéjztudottan -  megszépítenek.
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A Selmec-kérdés

Bevezetés

A sekne'ci hajdanvolt Akadémia-Főiskola történetének utolsó 80-40 éve tulajdonképpen egy elszakadá
si folyam atnak, egy elszakadási kísérletnek írható le. Miközben a hallgatók létszám a soha nem láto tt 
m értéket ért el, és az új épületek, az iskola „palotái” elkészültek, mind az oktatói kai*, mind a d iák
ság egy része a Kelmeeről való elköltözést fontolgatta. Az okok term észetesen különbözőek voltak, rá 
adásul nem is m indig megfelelő form ában kerültek felszínre, de a szándék egyértelm ű: az ősi intéz
mény Selmec elhagyására készült. Ennek tényleges és vélt indokaiba ugyanakkor olyan érzelmi-han- 
gulati elemek is belekerültek, amelyek nélkül ezt az elszakadási folyam atot nem lehet sem nyomon kö
vetni, sem pedig — ma, csaknem  száz év távlatából -  megérteni. Egy biztos: a „Selm ec-kérdés” mind 
a bányász-kohász-, mind az erdésztársadalm at m egosztotta, „a boldog békeidők” világában igazi 
összeütközésekre adott okot. Vizsgáljuk hát meg, hogy kinek is volt igaza, illetve ki tévedett!

Ma m ár talán azért is nagyobb megértéssel fordulhatunk az egykori vitázók érveinek megismerése 
felé, mert a történelem  vihara minden véleményt nyilvánítón felül és kívül adott választ azokra a kér
désekre, am iket a kortársak  nem tud tak  megoldani. T ehát bölcsebbek vagyunk -  és szegényebbek is. 
Nemcsak Selmeccel, hanem azzal az érzelmi töltéssel is, amelyet csak az ott eltöltött diákévek ad h a t
tak. A „selmeei szellem” élt, él ugyan Selmecen kívül is, de ez m ár jórészt nélkülözi a város „levegőjét” 

Mindezeknek tudatában  lássunk tehát hozzá -  ahogyan krónikaíró elődeink is te tték  -  „tüzes 
(selmeei) szívvel” de „hideg (XXI. századi) fejjel” a Selmec-kérdés áttekintéséhez!

Az alapítás

Az iskola alapításakor, IT^ő-ben a székhely kérdése nem m erült fel, m ert o tt kellett a bányászokat, 
kohászokat kiképezni, ahol azok dolgoztak. Mivel a Se*lme*c környéki bányáknál m ár korábban is folyt 
ilyen tan ítás (hiszen a bányászok sem úgy születnek -  me*g a bányászcsaládokban sem - ,  hogy m ár 
minelent tudnak!), tcTmészetesen a „Rerg-Schcola” létesítése* itt is tö rténhete tt. Magával az a lap ítás
sal kapcsolatban tárgyunk szempemtjából ki kék e*me*lni, hogy a se*lme*ci iskola nem az e*gye*tle*n volt 
sem a Ilabsburg-biroelalom ban, sem peelig M agyarországon. Az ele'íbbi helyem Joachim sthalban  volt 
hasonló intézm ény (amelynek instrukcie'jját a selme*ci He*rg-Schc‘olánál is alapul vették), míg Fclső- 
Magyare)rszágon Szemiolnokon és a bánsági Oravicán létesítettek hasonló iskolát. Amikor azonban 
17(i2-be*n elöntenek e*gy felseíbb „B ergakadem ie” alapításáról, m ár csak Se*lmet‘ kerül sze)ba, „me*rt ott 
együttesen m egtalálhatok a tökéletesen fölszerelt bánya-, zúzó-, koh<>-, űzelő-, kémlelő művek és üze
mek, továbbá a tűz-, a víz- és a le'ggépek, valam int a ruelas szivattyúk is -  mellvek m ásu tt h iányéinak  
- ,  és így sem a pm fesszornak nem hiányozhat semmi ahhoz, he>gy előaelandó tan a it a gyake>rlatban is 
bizonyítani tudja, sem peelig a növendékeknek, hogy a me'gtanulaneló elméletet gyorsan e lsa já títhas
sák, sőt az ute'jbbiaknak még arra  is lesz leket őse'*gük, hogy a kém iának a m etallurgiával összefüggő 
reszelt, valam int a m echanikát is e lsa já títhassák .”

Amikor Mária Te*rézia tanácsosai -  és maga a királynő is -  Selmec meglett elöntöttek, P rága ne*ve* 
is felmerült. P rága e*llen azemban két é n T szólt: nine\senek a közekében bányák, illetve* a hallgatóknak 
„ott túlontúl sok kketőségük nyílna mindeMiféle* szórakozásra .” (Ami aztán  a tanulástó l elvenné a fi- 
gyelmüket.) Mellette pe*eligcsak egy: a me'gieVő egyetemibe* betagolódva, az ott működő professzor ta n 
székére* alapítva lehetne* a felsőfokú m ontanisztikai o k ta tás t me*gszei*ve*zni.

Figyeljük me»g, hogy a későbbiekben ezek az 17H2. eVi érvek hogyan kerülnek ismét elő -  liol pm, 
hol ke>ntra!

A Se*lme*c környéki bányászat e'gyik (új) fénykora a XVIII. század végi műszaki újításekkal (vizeinek) 
gépek, vízszivattyúk, majd pe*dig az e*lső gőzgépek me*gjelenese) biztosította a bányászhallgatók me*gfelelő
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gyakorlati terepét, míg az elméleti alapokat a kinevezett professzori ok). Az oktatandó témákhoz az 1770. 
évi szeivezet m iijto tta  a keretet, amelyet Mária Terézia a következő megjegyzéssel hagyott jóvá: „ ...azon
ban az erdők művelésére is különös gonddal legyenek, mert- az erdőkre a bányászathoz és kohászathoz fel
tétlenül szükség van.” Es tulajdonképpen ez a bányászathoz kapcsolódó erdészeti oktatás kötötte össze* a 
később megizmosodó szakokat, amiből aztán  a selmeei székhely közös volta is következett.

Ma m ár term észetesen feltehetjük a kérdést, hogy vajon szükségszerű volt-e, hogy M agyarorszá
gon az erdészet a m ontanisztika tudom ányának e>ktatásához kötegeljék? Xem, hiszen a pe*sti e»gyetemen 
MlTTKKPACIIKR La .JOS gazelászati előaelásai (1777-1814) a tuele>mánye*gyete*mbe‘ való betage>ze>dási 
le'hetőségre ad tak  alapét. A liptóűjvári „F orst- unel Nat.iemalhauptschule” 1808-tól viszont a felsőfokú 
erdészeti o k ta tást tulajdonképpen egy népiskolából „kinőve” valósította meg, míg a kism artoni, 1806- 
tól műköelő Esterházy-féle iskola e*gv uraelalemi e*rde*sze*ti és vaelászati személyzetének a kiképzéséből 
keletkezett. IIe>gy ezek m iért nem vezettek önálló, országos (nem biroelalmi!) felsőfokú tanintézethez
-  hosszabb táve>n fennálló iske)lához - ,  nem tartozik  a jelien vizsgáleulás körébe. Csak mint le*he*tőse*ge*t 
em lítjük meg, hogy az erelészképzésnek hazánkban is volt a lternatívája. S minelezek ellenére mégis a 
bányászathoz, kohászathejz kapcse>le>elva jö t t  létre* 1808-ban a „F o rstkab ine t” m ert a bánya- és 
kohe'tisztképzés -  m iként a rra  az uralkenló is u ta lt -  elképzelhetetlen az erdészeti ism eretek nélkül.

Az első erdészeti tan ár, II. I). WlIA'KKXS azemban nem ve)lt megelégeelve* Selme*e*bányával. „Jelen
legi ism ereteim  szerint -  írta. 1809-ben -  Selmecbánya és környéke nem alkalm as az Erelészeti T an 
intézet székhelyéül. ( .. .)  Nagyon lényeges elolgok hiányoznak itt az erdészek képzéséhez. Ez utóbbi
ak kőzett a megfelelő csemete- és betanikus kertet, továbbá a tanulm ányi erelőket em lítette meg. Te*- 
hát m ár az első erelészeti pm fesszor Selmec ellen foglalt állást, am it aztán utenlja, (í. LAX(i is táme>- 
gate>tt. Ok a bányászati-ke)hászati e)ktatással közös intézetet nem kifogásolták, esak m agát Se*lme*ce*t 
vetették el. WlLCKKXSnek ezt az uelvari kam ara elnezte (ha m ár Némethonból ide csábíto tta), ele 
Langnak nem; őt miele)bb kiváltották.

rten lja , R. FKISTMAXTKL 1886-ban Selnie*crce*l kapcsolatban a következő nyilatke>zat.e)t tette*: 
„ ...m iu tán  az e*relésze*t a bányám  ívelésre nézve rcnelkívül nagy fónte)ssággal bír, azért a se*lme*ezbányai 
eTdészeti tan in tézetnek  se)ha sem legyen ezélja általáne>s képzettséggel bíró e*relőgazelákat neve*lni, se*m 
pe*dig az e*relésze*ti e>ktatást a bányászati akaelémia hallgatóitól elvonni és éppen ezért, a míg 
Selme*ezbányán bányászati akadém ia létezik, az erdészeti tan in tézetnek is megfelelő helye* ott van.” 
F k istm ax tk l  teh á t visszame*nt a M ária Tere*zia-i alape)khe)z (nem hiába jö tt Belesből!), de* az ő állás
foglalása a későbbi Selmeeet ellenzőknek azért aelott munície>t. Az egyik mineljáit az, liogy a bányá
szati-kohászati e>ktatás nem szükse*gszeníe*n Sehnc*ehez kötoelik. A másik peleiig: az e*relésze*k le*gféljebb 
„alkatrészed” lehetnek a bányák és ipari üzemek gazdálkodásának, e'niálló, me)ele*rnizálódó e*i*előiize‘nie*k 
vezetésére* -  egy ilyen közös iske>lában tanulva -  nem le*sznek képese*k.

A m ontanisztika tuelományának e>ktatását aze)nban nem ak arták  Selmeeről elvinni, sőt az iskola 
me.*gkettőzésé*t e-élzó tö m tiy t  elvezet született. 1771-72-ben  bizettsági szinten foglalkoztak e*gy m a
gva?* bányászati tö rvém tei vezettel, amely alapján a selme*ci német ok ta tás mellé egy latin nye*lvű aka- 
elémiát a lap íte ttak  volna -  h a n g sú h m e tta n  a magyare)rszági bányák-ke)hók szakem ber-ellátására. 
Ebből a tervből (amely egyébként a reform kori e>rszággyűlése*k ielőszakát is megélte*) egy új iiioincn- 
tum ot kell kiemelnünk. Ne*ve*ze*te*sen: le*gyen M agyare)rszágnak a biroelalmitól eltérő, önálló bányásza
ti-kohászati felsőfokú tanintézete!

IIe>gy ez az igény nem ve)lt „légből k ap o tt” , a rra  a fölelmérők képzését em líthetjük meg. Annál is 
inkább, mive*l 1785-70 között Se*lme*cről több kimonelottan ge*e>ele*ziával foglalke)zó szakem ber került 
ki. Selmec ilyen irányú „k iváltásá t” je len te tte  előbb a Szenem  („Collegium ()e*e4e>nomicunr -  1768), 
majd a T atán  („Sem inarium  (ie*ometranum” -  1776) lete*síte*tt tan in tézet. Mindez bize)nysága annak, 
he)gy az összbire)dalmi intézm ények mellett m agyarországi (szak )iske>lák is létesülhettek.

Berg- und Forstakademie

Miközben 1846—1-7-ben új tan te iv , sőt az erelészet „e*gye*nje>gúsítása” is lezajlott („Be*rg- unel 
F orstakadem ie” ), a birodale)m vezető köreiben is felm erült: vajem jó  he*lyen van-e* Se*lme*e'e*n e*gy ilyen 
összbire)elalmi intézet? H át nincs, m ert 1848 áprilisában, a fe*le*lős m agyar ke)rmány kine*ve*ze*sekor, ép
pen annak a K ossuth Laje)snak, m int pénzügym iniszternek, a felügyelete* alá került, akitől m ár a bi-
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roelalmat is alig lőhetett megóvni, nemhogy egy ném et nyelvű, birodalmi rendeltetésű intézm ényt. Az 
udvarnál (Minek is tuda tában  voltak, am ikor előbb, ideiglenesen, V ordernbergben, majd Leobenben és 
Pribam ban újabb akadém iákat létesítettek, ahová a hallgatók éppen Selmeeről, a „m agyarizm us 48- 
as „tú lkapásai” elől menekültek. „Los von Sehem nitz!” -  hallatszott mindenfelől, és tényleg nem le
hetett tudni, hogy -  a német és szláv tartom ányok hallgatóinak elvesztése u tán  -  Selinee a m agyar 
korm ány hatáskörében vajon tud-e boldogulni.

A pesti korm ány azonban nem kívánta ennek ellenére* sem az iskola biroelalmi jelle*gét megváltoz
tatn i, sőt az e*kkor készillő, Rittenstein-féle oktatási te»rv az intézet továbbfejlesztését, műegyetem je l
legű kitér jesztése't javasolta. A báró EÖTVÖS JÖZSHF vallás- és közoktatásügyi miniszterhe'z (aki alá 
Selme‘ee»t is renele»lték) e lju tta to tt tervből éidem es kiemelni: a műegyeteMii bányász-kohász és erelész 
osztályai e*lhelye»ze»sekor „a selmeczi bánya, es erdész akaelemia viszonyait -  nem különben a Város sa 
já t fekvését, és környékét igénylik - ,  tekin tetbe vétetn i.” iMagyarán: akárhogyan és akárlie)! is épül fél 
a műe‘gyetem előkészítő iske)larendszere és többi fakultánsa , a selmeei akadém iát hagyják Selmecen.

Emu'k szellemedben jelen t aztán m egc‘gy renelelet 1848. szeptem ber 1-jén, amelybe»n egyértelm űen  
leszögvzték: a selmevi „bányász és erde'sztaneda ( . . . )  ezentúl is ]\Iagyare)rszág részére mint magyar 
nemzeti intézet fen| n |tartatván, dicséretes m űködését, a honfiak bányászatra, és erelészetív képzésé
ben folytatni fogja, iek'gemek nem rekesztetvén e‘l a tanoda használatától.” A magyar előadási, aelmi- 
nisztráeiós nye»lv bevezetésében ugyanilyen türelm esnek m utatkoztak, mivel báró EÖTVÖS is tuelomá- 
sul vette, hogy sem magyarul tueló tanár, sem pedig m egfelelő szakiroelale)in nem áll azemnal és e‘lei- 
geiulő szám ban reMideklke*ze'sre‘.

A hadi eseMiiények azonban nem hagyták az Akaelémiát sémi érintetlenül, így az a bizonyos „m a
gyarítás” 1848 őszétől esak néhány hétre terjedhetett. J ö tt  a reake'ió, es jö tt  vele1 a kérelés: vajem meg- 
marael-e az Akadémia Selmecen?

A m egtartás mellett szólt, hogy az ausztriai es a eseh-me)iva vidéki akaelémiák tulajele>nképpen 
Selmee*ből „nőttek ki” és Selmec tenábbra is me*gmaraelt minte'gy anyaintézm énynek. Aztán o tt volt a 
biroelale)m, az e»gvséges bire)elalom földrajzi elhelyezkedésének indoka is, mivel Selmee a K árpát-m eden
ceiben feküdt, így a galíeiai, bukovinai részekhez e‘z ve)lt a legközelebb. Aztán a m ár me'glevő épületek, 
szertárak, gyűjtem ém vk aelta lehetősetek. Igaz, a tanári k art újjá kellett szemezni, a hallgatókat újra 
kellett toborozni, ele" az e>ktatás végül is nie*ginelulhatott -  egységes birodalmi szellemben és egységes bi
rodalmi e*élokért. Ilyen helyzetben fél sem m erülhetett, hogy vajem Selmee szakm ailag alkalm as-e a bá
nyászati-kohászati es az e‘rdészeti ok ta tás eéljaira. IVdig m ár ekke>r jeleMitkevAtt a bányászati tevékeny- 
ség egyre kevesbé nyeTeséges volta, továbbá az erdészek is nehezen tud tak  az „erdész várost” övező ko
pár 1 negyekkel, medelőhányókkal es egye4), az erelészeti ku ltú rára alig utaló nyomokkal me‘gbarátkozni.

A selmeHM evangélikus líeeum történetéből tueljuk, hogy az abszolutizm us elveiben a korm ány igye
kezett a hazai középfokú intézm ényeket anyagilag ellehetetleníteni. Az indok e‘gysze»rű ve)lt: Ke>ssuth, 
Görgey (és Petőfi) evangélikusok voltak. Tehát ezek az iskolák egyfelől esak a bosszúra szám íthattak , 
másfelől pedig lehetőleg ne is műköeljenek, ne*he>gy „új Ke)ssuthe>k” tám aeljanak. I la  mindezt a 
Selmecen levő A kadém iára vonatkoztatjuk, Bach Sánelor és „huszárja i” nem voltak edrggé megfontol
tak. Az Akaelémia újrainelításake)r nem gondoltaik a rra , hogy ez e‘gy újabb nmzgolóelás fészke lehet. Itt 
nőtt. ugyanis fél az az erele^sz-bánvász nemzedék, akik az 1860-61 -es „m agyar világ” (a provizórium), 
majd pedig az 1867-os kiegyezés idején a nemzet és a szakma élére állva a m agyar érdekeket érvénye
síthették. Ha ők nem Selmee-en, hanem az osztrák tartom ányok valamelyikében, netalán külföldön ta 
nulnak, feltehetően sokkal nehezebben m ent volna minél az Akadémia 1867-68 . évi m agyarosítása, 
Iliinél -  a közigazgatás m agyar nyelvűségéből következeden -  a szakm ai élet m agyar mvlvűvé tétele*.

Az abszolutizmus, illetve a provizórium elveiből még e‘gy tényezőt kell kiemelnünk, ami a későbbi 
SelnieH'-kérdésbe‘ii minelenképpeMi szerepet fog já tszan i. Ez pedig maga Se'lmeo-Bélabánya szabael ki
rályi város. Az e*gyke>r oly büszke bányaváros a X V III. százaelra olyan íiienlem alakult át, he>gy a ko
rábbi, széles körű autonóm iája alig érvényesült. Mivel a bányapolgáre)k a bányakam arának  voltak ki
szolgáltatva (a bányák fokozatéi elvesztése, illetve elaelósedásuk m iatt), maga a város is legfeljebb lát- 
szatejnállóságot monelhatott m agának. Jól jellemzi a helyzetet pélelául az ellenrefe)rmáeió szinte4 teljes 
„győzelme” vagy az a tény, hogy még a vám si céhek alapszabályát, sem maga a selmeei tanács, ha
nem a kancellária hagyta jóvá. így aztán  érthető, hogy Selmevnek abba sem volt beleszólása, hogy mi
lyen állami intézet -  pélelául az Akaelémia -  működik a vám s falai között.

1848-49-bcn, majd pedig az 1 8 6 0 -61 -es e)rszá ggyűl és ielején azonban a város kezdett m agára ta 
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lálni, kezdte a H elytartó tanácstó l eltérő érdekeit -  ha óvatosan is, de -  éiTénvesíteni. Ehhez apró ada
lékként szolgálhat egy, az erdészakadém ia tanárával kapcsolatos m agatartása .

\VA(íXKH KÁROLY 1861-ben kérte az Erdészeti Lapok kiadásának engedélyezését, amit a városi ta 
nács -  még a Helytartótanács határozata előtt -  meg is adott. Később, amikor a lap kiadásával és terjesz
tésével kapo.solat.ban nehézségek merültek fel, Selmee ismét WA(JXER mellé állt. 1864-ben -  a sajtópá- 
tonssel ellentétes m agatartása miatt -  ismét elrendelték a WA(íXER kiadásában megjelenő Erdészeti 
Lapok zárolását (erre m ár 1862 végén is sor keri'ilt), de a selmeei tanács közbenjárására a lapok mégis 
eljutottak az olvasókhoz.

Az Akadémia magyarosítása

A város, az oktatási intézm ény és a korm ány nagy egym ásra ta lálásának  pillanata az 1867. évi oszt
rák-m agyar kiegyezés, am ikor az Akadémia m agyarosítása kezdődött el. Ez azonban nemcsak a m a
gyar nyelvű adm inisztrációt és ok ta tás t je len tette , hanem a szokások, a d iákság és a város m agyarrá 
tételét is. Anélkül, hogy ennek a folyam atnak a részleteit nyomon tudnánk  követni, az átalakulásra 
Breznyik Jánosnak , az evangélikus líceum igazgatójának 1889-ben kelt írását idézzük: „A német 
|evangélikus| egyház évről évre folyton fogy, a csak németül beszélők ( .. .)  lassan kihalnak ( .. .) ,  s egy 
em beröltő u tán , a tá rsa lgás nyelve a családoknál ( .. .)  m agyar lévén, az ifjú nemzedék ( .. .)  mindent 
m agyarul tanulván, a ném et egyház az evangelicusoknál épp úgy megszűnik, m int a catholikusoknál. 
( .. .)  A tó tokat nem kell félteni, bár némi contingenssel ezek is fognak já ru ln i a m agyar egyház gya
rapításához, de szívósan ragaszkodván nem zetiségükhöz, ezt tovább fogják m egőrizni.”

A selmeei diákok ebbe a közegbe érkeztek bele, amely közeget szám ukra azonban nem elsősorban 
a „filiszterek” (nem akadém isták) szokásai, nyelve határozott meg, hanem az egykori német 
burschenschaftok szelleme. Es ez egy ütközési pont volt a városi lakossággal. Igaz, nem új, hiszen 
am ióta az akadém ia Selmecen volt, m indig is létezett, de ezt ta lán  mind a város, mind a diákság egy
re nehezebben viselte el. Ezért aztán a m indennapi érintkezés során tapasz ta lt dolgok szintén a 
Selmec-kérdésbe kerültek. Pedig jó , ha m ár most leszögezzük: mind az Akadémia, mind a Selmec kör
nyéki bányászat és más ipari tevékenység, sőt még az erdészek lehetőségei is kizárólag a m agyar kor
mái ív j  óa k a rá tán , t  á i n oga t á sá n ni ú 1 o tt a k .

Lássuk azonban a Selmec-kérdés további eseményeit, a probléma mind élesebb felvetődésének ál
lomásait!

Amikor a kiegyezést követően a m agyar ke)rmány átvette a selme‘ci Akaelémiát, tulajdonképpen 
más városra, más intézm ényre nem gondolhatott. Igaz, Keszthelyen műköelött az Országos (Jazelasá- 
gi Tanintézet, ahol éppen az előbb ielézett WAUXER KÁROLY aelta elő az erelészetet. Az, he>gy a 
(leorgikem felvette az erelészeti tárgyak o k ta tásá t is, összefüggésben van Ferenc József (akkor még 
csak császár és nem m egkom názott m agyar király) 240 eze»r F t-os aelemiánvával, am it a mezei és e‘r- 
eleM gazdászat emelésének céljaira adott. (Ennyi m arad t me‘g a buelai vár újjáépítésére szánt összeg
ből.) Több vám s, így I)e*bre‘cen, Igló, Eperje\s, Rimaszombat, és Keszthely versengett az iske)lalefesíté- 
sért, akik közül ez utóbbi lett a nyertes. T árgyunk szempontjából minelez azért érdekes, mert ekke>r, 
az 1860-as éve*k közepén bizemy az is felm erült, he)gy ta lán  az erdészetet SelmeeTŐl e‘l kelletne vinni. A 
Georgikon azemban mégsem „csábította el” az erdészeket Se‘lmecről. M aradt teh á t a korábbi m egtar
tó e*rő, a bányászat, ami azonban a kiegyezés utáni eVekben mély válságban ve)lt. Itt nemcsak az 
1872-7.T  évi általános gazdasági krízist, hanem az ezüst folyam atos le‘értéke‘lőelését is me‘g ke‘11 emlí
tenünk. Minelehhez jö tt  mé‘g, he>gy az ércbányászat (am inek ebben az időben m ár se>kkal inkább Er- 
elélyben voltak a jövedelmező bányái, nem pedig a Felvieléken) szerepe csökkent, míg a vas- és külö
nösen a szénbányászaté növekedett. SelmeH* tehát ebből a szempemtból is leértékelődött.

A Selmee környéki bányászat (e\s így a vele1 kapcsolatos oktatás) szempenitjából jelentős e\se‘mény 
volt PeVli Antal fellépése1, aki kiállt az ezüstbányák fenn tartása , sőt fejlesztése mellett. Ehhez azonban 
ke)rmányzati áldozatvállalásra is szükse>g volt: a pénzügym inisztérium  az ezüstét annak piaci (és te r
melési!) ára fölött váltotta be. Az ércbányászat veszteségei azemban a százaelfbrduló elvire1, különösen 
penlig* a XX. százáéi e‘lső két eVtizedére szinte elviselhetetlenekké váltak. így aztán a w szteségvs Selmec 
kéjrnvéki bányászat fenn tartásának  tényle*g szinte1 egyetlen indoka maraelt; az Akadémia itteni lefe.

A Se‘lme‘c-kérelés szempe)iitjából, továbbá a magyare>sítási, magyarose)elási tblyamateík oldaláról 
sem elhanyagolható a bursehenschaftok lefe, amelyre ismét vissza kell térnünk.

56



A diákság szokásaival nem volt m indig és mindenki kibékülve, de a város tű rte  a „prak tikánsok” 
selmeei tartózkodását, netalán randalírozását. E rre jó  oka volt: a hallgatók o tt laktak, náluk étkeztek 
és az egyéb költekezésük (például az italfogyasztásuk) szintén a polgárok jövedelm ét emelte. A kiegye
zés ebben nem hozott alapvető változást. U gyanakkor azonban a külhoni diákok elm aradásával a di
ákság anyagi „tehetsége” átalakult. A fiúk inkább a kevésbé módos családokból kerültek Selmecre, 
amit az is ösztönzött, hogy Selmecen továbbra sem volt tandíj. Igaz, a d iákság tömege -  különösen az 
erdészeké -  nőtt, ami a városi „összbevétel” oldaláról biztatónak m ondható.

A hallgatók viselkedése, főleg a polgárokhoz való viszonya a burschenschaftok „filiszterüldöző” 
megnyilvánulásán alapult. Ezt pedig egy liberális ország szabad királyi városának polgára egyre kevés
bé nézte jó  szemmel -  még ha anyagi haszna volt is belőle. Kézenfekvő megoldásként adódott: ha nin
csenek burschenschaftok, akkor ezt a feszültséget mérsékelni lehet. A polgároknak azonban nem volt, 
nem lehetett befolyásuk a „legénykedő szövetkezet” létére-nemlétére. Ezt részben az Akadém ián belül
ről, részben pedig a pénzügym iniszter 1877-ben kelt rendelete alapján szám olták fel. A szei-vezet 
megszűnése', illetve átalakulása azonban egyáltalán nem je len tette  a „fihszterüldözés” és egyéb bursch- 
hagyományok halálát, hiszen ez a selmeei diákság -  mai szóval -  azonosságtudatának feladását je len 
tette1 volna. Ezt sem a diákság, sem a tanári kar (akiket gyakran ért az a vád, hogy a diákság ezen meg
nyilvánulásait egyszerűen a fiatalságukra emlékeztető „hagyom ányőrzésnek”, nem pedig üldözendő vi
selkedésnek ta rtják ), és lássuk be, maga a város sem ak arh a tta . A hallgatók m agatartása  azonban 
mégis muníciót adhato tt azoknak, akik nem nézték jó  szemmel egy m agyar felsőoktatási intézmény 
selmeei működését.

Az erdészek nehézségei

Az ifjúság életét befolyásoló korm ányzati beavatkozásnál még egy igvn-igen fontos, a későbbi hivat
kozásokban fel-felbukkanó eseményre kell u talnunk. Az Országos Erdészeti Egyesület (O EE) 1884. 
évi, pécsi közgyűlésén a megtárgyalaneló kérdések közé felvették: „Megfelel-e a sclmenzi m. kir. 
erelőakadémia mostani szeiTczete a m agyar erdészet jelenlegi igényeinek? s ha nem, minő á ta laku lá
sén! kellene ennek keresztül memni, he>gy felaelatát az erelőgazelaság és a szaktuelemiánv követelménye
inek megfelelő eMvelménynyel teljesítse?”

A tárgy  eleíadejja FEKETE LAJOS főiskolai ta n á r  volt, aki moneland()ját történelm i bevezetéssel 
kezdte. Főle'g azt emelte ki, he>gy 1867-68-ban , az akadém ia m agyarosítása iek'jén az erelészek nem 
álltak e»léggé a sarkukra. WAGNER KÁROLYT m érhetetlen szerénységgé mcgakaelályozta abban, he>gy 
az igen-igen me>ste)ha körülmények között működő erelésze‘k megfelelő helyiségeket, netalán külön, új 
épületet kapjanak. IVelig akken* -  vélte FEKETE -  „fiatal ()rszággyűlésünk rózsás reményű korszaká
ban” egy ilyen igényt bizonyára nem u tasíto ttak  volna el. S ennek következtében nem áll elő az a hely
zet, amivel az 1879. évi erelőtöi*vény után  számolni kell (és az O E E  is ezért tűzte1 napirenelre a kér
dem), hogy tuelniillik a megnövekeelctt hallgatói létszámmal sem a tanerők, sem a renele'lkezésiv álló 
h e ly ise ik  nem bírnak.

FEKETE előaelásának végső kicsengése az Akadémia m egreform álása, eszközeinek, épületeinek  
bővítése, a tanárok (tanszékek) szám ának szape>rítása, továbbá a ke'pzési ielő háromról négy évre* 
történő felem elése volt. Tárgyunk szempemtjából leginkább azonban azt kell kiem elni, hogy FEKETE 
kérte az ún. közös tárgyak (a bányászokkal együtt hallgateftak) lehetőség szerinti elkülönítéseit. Minél 
a matematika, minél a mechanika, minél az egyéb természettuelemiányi tantárgyak ugyanis a későbbi 
felhasználás szempemtjából nem vonhatók úgy össze, hogy azok mindkét szakm a szám ára jók legye
nek. Tehát a selmeei professze)r mé‘g  csak aelelig ju te ft  el -  és ezt az O E E  közgyűlése is magáévá te t
te - ,  he>gv a közös tárgyak szétválasztását követelte, m íg a szeiTezeti kérdéseket nem be)lygatta.

Az e)i*száge)s fberelőmester, B edÖ  ALBERT ennél tovább ment. Az 1885-be‘ii m egjelent nagy sta 
tisztikai munkájának bevezető fejezetében leszögezte: „Az erdénikadémia jelen  sz e m ze téb en , fájela- 
lom, nem fele‘1 me‘g azon igényeknek, melyeket úgy az általános szakképzettség, valam int a hazai 
erelőgazdaság követelményeiből kifolyólag betöltenie kell.” így  kérte az erelészeti tárgyak e)ktatásának 
elválasztásán túl a szeiTezeti elkülönülést is, mivel úgy gondolta, he)gy ha a közös pénzügym inisztéri
umi vezetés alól az erelészek a fölehnűvelésügyhöz kerülnének, mind a szeiTezeti, minél a tantárgyi 
szétválasztás könnye‘bbe»n menne. BEDÖ 1896-ban m egjelent könyvének eleiszavában ugyanezeket a 
kérdéseket ve>lt kénytelen tárgyalni, mert sem az egyikben, sem a másikban aelelig előrelépés nem tör-
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télit. B ár meg kell jegyeznünk, liogy az erdészek földművelésügyi tárcához való átkeriilése éppen ek
kor m egtörtént. A helyzet azonban nem egyszerűsödött. Minden változtatáshoz ugyanis ezek után 
m ár két m inisztert kellett megnyerni; az ipar- és kereskedelem ügyit, továbbá a földművelésügyit.

Pedig a földm űvelésügyi m iniszter, gróf BETHLEN ANDRÁS az 1890. évről szóló működési je len 
tésében erről így vélekedett: Az Akadémia „szervezetében egyedül a bányászat volt az, mely hátrányo
san hatott ki a tan ítás eredményére' a m iatt, hogy a közös alapvető tudom ányok erdeiig, mondhatni ki
vétel nélkül, a bányászati szakmakörből választott tanárok által aelatván e*lő, az erdészet eknéleti tu- 
elományai a közös előadásokén nem he>zat.tak eléggé szerves kapcsolatba az erde\szeti tanárok által 
e'lőadett, alkalm azeft t.udemiányokkal, a tulajelonke/‘])(p |eni szaktárgyakkal. A két intézed ezen közös
ségét tehát egyeelül a pénzügyi tekintetek inde)kolták eddig, valam int ez ve>lt az inde)ka annak is, he>gy 
az erelészeti tudom ányok előaelására eddig aránylag oly kevés számból álló tanári szem élyzet alkal
m aztatott, hogy az csak erőm egfészítéssel volt képes a tan ítás teendői mellett azon hivatásának m eg
felelni, me'ly reá az e'gye's tudom ányágak és a szakirodalom fejlesztése körül várt. Ezek a hiánye>k min
denesetre gonelos figyelm et érelemelnek, s részemről el vagye)k tökélve' a szüksé'ges változtatáse)kat 
m egtenni.” Ez világos beszed, világos cselekvési ])re)gram! Vajem BETIILENnek lesz-e' rá ideje? Nem, 
sémi neki, sem u t/d a in ak  nem volt annyi befolyása, hogy a m inisztérium i szinten ekkor és így kitűzött 
programot m egvalósítsák.

Az Akadémián belüli „Selmeo-e'llenesse'‘g” tulajelemképpen évtizedekig nem a eliákság (es az oktatói 
kar!) rossz lakáskörühnényein, netalán a gya ke >rl ('terepek, tanpagonyok alkalm atlan voltán, hanem e'lső- 
sorban az oktatási épületek hiányán alapult. E zéit 1888-ban, amike)r az erdészeti palota alapköveit elhe'- 
lyezték, FARBAKY ISTVÁN, akadémiai igazgató, méltán monelhatta: arra az evtizedok óta nu'gle've") kén le'*. 
re1, he>gy „vájjon nem ve)lna-e ezélszen'í, tekiiitette'l arra, he>gy Se'hne'czbányán alkalm as helyiségeket ta 
lálni nem lehet, az intezetet inne't más váre>sba áttelepíteni”, egyértelmű választ kaptak. így az „|a lap |kő  
zále>gát képezi annak, hogy az akadémia ősi talajában többé ki nem szakítható mély gyökervt veit.”

Az Eide'szeti palotának elsőként való megépítése, 1892. évi á tadása egyértelm űen az erdészeknek 
kedvezett, de az erelészek mégsem voltak engedettek . Az első adandó alkalommal, az 1896. évi mil
lenniumi ünnepségekhez kapcsole'dó szakm ai gyűlésén minden korábbinál élesebben és minelen koráb
binál alape)sabb inelokokra építve vetették fél a Selme'c-kérelést.

A millenniumi erdészgyűlés állásfoglalása

A millenniumi erdészeti nagygyűlés tárgysore)za tárói a rendező Országos Ere készet i Egyesület még 1895- 
beri elöntött. A me'gvitataneló három téma közé felvették „a felsőbb erde'szeti tanügy szervezetének 
kérdéseit” is, amelyet HORVÁTH SÁNDOR terjesztett, majd adott elő 189()-ban. Nemi lelhet tudni, he)gy az 
e'gyesük'ti titkárként tevékenykedő HORVÁTI let ki biztatta ezen kérdés pmgramba verteiére, majel pe»elig 
ki látta e'l azokkal a nélkülöziletetkm adatokkal, amikből az ele'melását fölépítette1. Minelenesetre valame1- 
lyik se*lme*ci tanáit, az előzmények ismeretében talán FEK ET E LA.JOSt, de me''g inkább V a d a s  jE N Ő t t a 
níthatjuk mögötte. Utóbbi mellett szól, he)gy HORVÁTH VADASsal kimondettan jó  barátságban ve)lt, ek' 
n é g  inkább az, he)gy VADAS éppen e'bben az iek")ben írta az akadémia töiténetéről szóló műve't. Tehát azo
kat a Seknec elleni „muníciókat”, amiket HORVÁTH is használt, elsősorban VADAS JEN Ő  beKsáthatta a 
rendelkezesére.

VADAS könyvének ismortete')je, ILLÉS XÁNDOR viszont e'gy érelekes ereleszettörterut-szernléletre' 
hívja fél a figyelm ünket, ami bizonyára m m  lehetett ielc'gen a Selme'cen tan ító  professzoroktól sem. 
Nevezetesen arra , he>gv az erdészet kezdetben a vadászattal kapcsole'dott egybe', majd a bányászattal, 
és végül önállevá lett. Az erdésze'ti ek ta tá s  a bányászattal való e'gyüttélés, az attól való függés idősza
kának a term éke, míg a „férfikorába” az önállóság időszakába lépő erdészet aztán szükségszer-fűn 
magával hozza az ek ta tási renelszer „felne")tté vá lásá t” is, azaz a „elajkától” való me'gszabadulás köve*- 
telményeH. így  tulajele)iiképpen történelmile'g is szükse^gszeríí az erelészeti felsőoktatás önállóvá tétele.

Eze'k u tán  lássuk a millenniumi erelészgyűlés ez irányú végzését!
11ORVÁTII SÁNDOR eknielói javaslatának  lényege' tulajdemképpen a Wilcke'iis-i és Feistmantel-i me'g- 

látáse)kra alapult. Tehát: Selmec nem alkalm as e'rdészeti felsofe)kú iskola szám ára, ugyanakkor ha 
önálló, ne'iii csak a bányászat „kic'geszíteljeként” niűköelő erdészeket akarnak  képe'zni, akke>r az ekta- 
tá s t a bányászattól e'l kell választani.
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HORVÁTH a bányászattal való „közösköeks” ellen legfőképpen azt hozta fel, hogy az erdészeti ta n á 
rok minden erdészeti kérdést érintő döntésben ki vannak szolgáltatva a bányászati oktatók többségé
nek. így som ők, sem pedig az iskola nem tud az erdészeti o k ta tás fejlesztésére összpontosítani, m ert 
m indiga többség, a bányászat érdekeit kell szem előtt ta rtan ia , ahhoz kell igazodnia. Ezen túlm enően 
a bányászati-kohászati hallgatóknak és az erdészeknek közösen ok ta to tt, ún. alapozó tárgyak  felépí
tésével, súlyával, sőt gyakran előadási módjával is elégedetlen volt. Részben a műszaki ism eretek tú l
zott elméleti m egalapozását, részben pedig az erdészek szemléletének rossz irányú befolyásolását ki
fogásolta. Olvassuk esak! „En ( .. .)  majdnem  szégyenkezve gondolok most vissza a rra , hogy szak ta
nulmányaim első éveiben milyen kiesinylően kevésre becsültem a mi erdészeti szak tárgyainkat a 
m en|n ly iségtan , erőm űtan s más úgynevezett «nehéz és előkelo» tudom ányok mellett. ( .. .)  ez a felfo
gás nemcsak minket hallgatókat ejtett- hatalm ába, hanem még az erdészeti tan áro k at is, sokszor a r 
ra kényszerítette, hogy előadásuknak, a hol lehetett, m en[n]yiségtani derivatiókkal kölcsönözzenek 
érdekességet. (Em lékezzünk a földművelésügyi m iniszter 1890. évi jelentésére!)

Az így „lealacsonyított” erdészeti tárgyak  ok ta tására  viszemt Selmec nem alkalm as. Legfeljebb a 
növénytani és az erdőművelési (a home>kfásítás kivételével) ism eretek e lsa já tításá ra  nyújt alkalm as te 
repet, míg az erelőhasználat, benne az eTelészeti szállítási viszonyok m egism ertetésére alkalm atlan. Ez 
utóbbira leginkább Besztercebánya lenne a megfelelő hely, ele mivel a jó  közk‘ke‘dés Buelapesten csú- 
csosoelik ki, ahonnan minden elérhető, így az akadém iának a fővárosban a helye. B udapest mellett 
szól a d iákság kulturális és (művelt) társaság i igényének a kielégítése, a tan árak  m unkafeltételeinek 
a jav ítása, ele más szempontok is. Buelapesten pélelául lehetne e>ktatni kereskeelelmi és egyéb faipari 
ism ereteket, ugyanakke)r minél a tanárok , minél a hallgatók tájéke)zottabbak lennének az üzleti élet 
kérdéséiben, és minelen más, a mentem korral já ró  ism eretben.

HORVÁTH SÁNDOR kitért a rra  is, hogy e‘gy pesti intézménnyel me‘g lehetne nyerni a birtokos osz
tály elzsentri réte‘gét, se'St a nagybirte)kose)kat is. Az ele)bbiek ta lán  szívesebberi választanák az erdész 
pályát, ha arra  Pesten lehetne (m iként például a jogászkoelásra) felkészülni, míg az utóbbiak vemelég- 
hallgatókként tanulva (hiszen általában ők is tanu lnak  egyetemen) a b irtokuk erelészeti ügyeiben is 
legalább az alapvető ism eretekkel renele'lkezhetnének. Az előaeló ugyanakke)r azt is m egem lítette, hogy 
egy pesti akadém ia je>bban vonzaná a szegényei)!) semsú hallgatókat is. Igaz, a fővárosban nehezebb 
me'gélni, mint Selmecen, ele az ifjak Budapesten könynyebben ju th a tn a k  egyéb munkálmz, illetve a 
niest meglevő ösztönelíjakat kevés ráforelítással fel lehetne emelni.

Horváth kitért az ifjúságra leselkedő nagyvárosi léhaságra, szórakozásra stb. (lásel 150 evvel ko
rábban P rága esetét!), és a más pályák csábító ha tásá ra  is. Szerinte egy kisvárosban több a léhaság
ra, a m ulatozásra, sőt az ebből fakaeló szereplésre az alkalom, m int a nagyváréiban. Az akadém isták 
kéjre* itt csak egy kisebb ese)portot alkotó eliákság lesz a többi között, akiket ráaelásul nem „kalaplevé- 
ve tisztel a sok bárgyú filiszter”(m iként az eígyik ism ert selmeei eliáknóta memelja). Tehát: az erdé
szeknek be kell tagoze>elniuk a m agyar társaelalemiba úgy, ahogyan a többi felsőbb iskolát végzett te 
szi -  és akkor talán  az erdészeik fizetése is eléri a többielu t.

El a bányászoktól, el a kebászoktól, el Selmecbányáról, de legfőképpen el a k isváréiban glasszáló, 
öntelten m agam utogató, majel az isten háta mögötti erelőgondimkságban m egkesem lő, üres életet élő 
erdészsorstól! A Selme'c-kérdés tehá t nem csak szakm ai, hanem a eliák- és a felnőtt élet minősedét 
meghatározó probléma is. Ki merne e'gy ilyen program  etilen szólni t

Az e‘lőaelás utáni vitában a selmeei erelészpm fesszom k (VADAS, FEKHTK és ILLÉS) II()RVÁTIIe)t 
egyértelműek táme)gatták. A ke)rábbi akaelémiai igazgató, Farbaky István, országgyűlési képviselő, a 
bányászok nevében rosszallotta az erelészek eme „renegátságát”, és kiem elten hivatkozott a történel
mi hagyemiányokra, am ely a keH szakét össze- és Selme‘chez köti. Javasolta, he)gy az új intézm ény a la
pítására szánt költségeket a me'glevő fejlesztésére fordítsák, és akke)r az erelésze)ktatás k itűzött célja
ihoz Selme‘cen is közelebb jutnak. Máse)k erelészeti közé])iske)lák felállítását, a magánerelő-birtokosok  
ilyetén igényének kevesebb kiaelással járó kielégítését látták jónak. Tárgyunk szempemtjából azonban  
lényeges a selmevi pe)lgármester, SZITNYAI JÓZSEF felszólalása. O sér te ttiek  érezte4 m agát azért, 
mert egy ilyen lén w ges kérelésben, am ely a várost alapvetően érinti, nem tudett ke>rábban tájékozóel- 
ni, így arról most hallott először. Ennek ellenére term észetesen a Sebne‘cről való elköltözést ellenzi, in
kább a meglevő intézm ény reformjának a szorgalm azását tám ogatja. E s ő hívta fel a figyelm et arra a
-  később se>kat ieleVxtt -  tényre, he)gy bármely tanintézet „éreleme, elicsősége nem a helytől függ, ha
nem először azon tanártestü lettől, ennek buzgalm ától, szakértelmedtől, lelkesedésedtől, melyre az bízva
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van, és m ásodszor az intézet tanuló ifjúsága szorgalm ától, k ita rtásá tó l, képességétől” Tessék tehát 
Selmecen jól oktatn i, jól tanulni, a szükséges reform okat, fejlesztéseket pedig a város is örömmel ve
szi és a tőle telhető m értékben tám ogatja!

A  millenniumi erdészkongresszus HORVÁTH SÁNDOR javaslatá t mégis változtatás nélkül fogadta el. 
A  továbbiakban aztán ez lett az erdészek hivatkozásának, mindenféle megnyilatkozásának az alapja. 
Természetesen ez nem zárta ki, hogy az árnyalatokban újabb és újabb szempontok, -éivek merültek fel.

Az 1896. évi erdészgyűlésre a fő illetékes, a földművelésügyi m iniszter azonban igen-igen diplom a
tikusan válaszolt. „Az erdészeti felsőbb o k ta tás ügyét... -  írta DARÁNYI IeiN Á r -  figyelemmel kísé
rem; m inthogy azonban ez a kérdés más fontos kérdésekkel szoros összefüggésben áll, és je len
tőségéhez m érten különben is beható m egfontolást kíván, az országos erdészeti gyűlésnek ebben a kér
désben előadott véleményét és jav asla ta it egyelőre csak tudom ásul vettem .”

A visszhangról, a fogadtatásról szól a később visszaemlékező, és ezen szavakat „kőbe vésettek”- 
nek felfogó selmeei polgárm ester, SZITNYAI JÓ ZSE F is. 0  1906-ban elm ondta, hogy 10 évvel koráb
ban, a millenniumi nagygyűlést követő ebédnél maga az országos főerdőm ester, BFDÓ A LUK RT neki 
ezt m ondta volna: „Es te, polgárm esterem , ne búsulj, ne félj, régen nem fog fejed fájni |ti. mái* régen 
halott lesz|, és mégsem viszik el az erdészeti akadém iát Sehneczbánváról.”

Vajon BHDŐ onnan, az á llam titkári székből jobban lá tta  volna azokat a pénzügyi akadályokat, 
am ik egy ilyen székhelyváltoztatással kapcsolatban felmerülnek? Vagy az erdészek sem lettek volna 
egységesek ebben a tekintetben? Esetleg BKDÖnek a „különvéleménye” is akadályozta volna a köve
telés teljesítését? Vagy a polgárm ester em lékezett volna rosszul a 10 évvel korábban elhangzottakra.* 
Nem tudha tjuk . Tény az, hogy a korm ányzati szervek tényleg nem mozdultak.

Ezzel egyidejűleg, még a XIX. század utolsó éveiben egy másik érdekes folyam atot is megfigyel
hetünk. Még az abszolutizm us „hagyatéka” volt az államvizsga, am it -  akkori, nagy eredm ényként -  
Budán, majd Budapesten és (később, a XX. század első éveiben Kolozsvárt ta rto ttak ). Ezt a hagyo
m ányt maga ILLÉS NÁNDOR is m egváltoztatandónak ta rto tta . Mondván: egyesítsék a két helyszínt, a 
„tan in tézetit és az állam vizsgálatit” hogy az államvizsga lefolyását, eredm ényét az akadém iai hallga
tók közvetlenül figyelemmel kísérhessék, ami aztán  „bizonyára tanu lásra  serkenti vala őket.” Minden
nek term észetesen csak akkor lett volna értelme, ha az állam vizsgák lefolyását nyílttá, mindenki által 
követhetővé teszik. 1898-ban ez szintén felm erült, és a selmeei tanárok  „nagy öregje” FEKETE L a
j o s  is „nagyon megfontolandó k érd ések én t em lítette, b ár az akadályokkal, nehézségekkel talán  ő volt 
leginkább tisztában.

Ezzel a látszólag nem országos horderejű témával azért kell foglalkoznunk, mert a Selmec-kérdés- 
be egyre többször beleszólt a tanulók nem megfelelő felkészültsége, nem megfelelő felkészítése'.

Kik mennek Selmecre diáknak?

A kortársak  a h ibát részben abban lá tták , hogy a Selmecrc kerülő diákok a szakban csalódnak. Miköz
ben 99% -uk a vadászat m iatt megy crelésznek, e>tt az t lá tják , he>gy óriási erőfeszítéssel kell a m űsza
ki tárgyakkal küszködni, az tán  a vége egy igen-igen szerény erelészállás. Ezek u tán  nem csodálható, 
he>gv a tanfolyam  alatti leme>rzsolódásuk (évtizedes szinten) 28 r/ - o s .  Ennél is nagye>bb az okleveleit 
nem szerzők száma; 4lV/r Ok te‘hát nem akarnak  élni az oklevél adta lehefőse'ggvl, az erdenizem önál
ló vezetésére képesítő papírral. I tt azonban érdem ei megjegyezni, hogy az állam vizsgára je len tkezet
tek (mind a bányászéiná l, mind az ere készeknél!) csak f)(K/-a felelt inog a köve»te»hnén\vknek. (R áadá
sul a bányászok esetében az is kiderült, hogy a nem Selniecrn, hanem külföldön végzetted je>bban sze»- 
repeltek, m int a hazaiak.) Ez utóbbi e)kai -  a bányászoknál és az erdészeiknél egyaránt -  metssze mu
ta tn ak , de vissza lelief. vezef ni a „csalódás” témájálm z. Talán az akadém iai éw k ele'Stt me‘g ke‘lle‘iie‘ ekgy 
év gyakorlati időt követelni, ami a la tt a leemelő hallgatók jobban mogismerkeelhotnénok a választott 
szakm ájukkal. Ugyanakke)r az államvizsgához előírt két évből az Akaelémia u tán ra  csak e>gy m arad
na, így a jelölt nem felejtené el a Selmecen tanu lt de>lgokat annyira, m int a jelenlegi rendszer melle»tt. 
(Főleg ha a m unkahelyén segítenék az elméleti felkészülést is.)

Máse>k a hallgatók gyengébb szerepléséit és a szakm ától való eliele‘geneiele/\se't e'gyértolműeMi a taná
ri kar  re v á sá ra  írták.

M ár a bursohenschaft.e>k me‘gszünte‘tése‘-me‘gszűnése idején felm erült, liejgy azokkal a tanárokhoz
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való patriarchális viszony is eltűnik. A fiatalság  középiskolás módon, puszta kötelességből fog enge
delmeskedni a professzorainak, akik elöljárói ridegséggel kezelik a reájuk bízott ifjúságot. (M ár sen
ki sem emlékezett volna arra , hogy az „atyai viszony” idején W lLOKKNS vasra verett(‘ a burschen- 
schafte)kba tömörülő „gazembe'reket, te)lvajókat, gyilkose>kat” '?) A tanárokkal szembeni kifogás aztán 
most, az ok ta tás ilyen nehézségei korában ism ét felm erült. „K éive-kérjük a selmecbányi akaelémia ta 
nári testü le tét -  írták  például a M agyar Erdészben elöntsék le, táve)lítsák el a köze^jiik és hallgató
ik közé em elkedett kám s válaszfalat szakunk éreleke'ben, m ebvt elsősorban ők viselnek szívükéin.”

Mit akarnak a bányászok és a kohászok?

Az erdészek milleMiniumi gyűlésének határozatára visszatérve feltétlenül érdekelne' bennünket a másik 
érintett szakmai egyesület, az Országos M agyar Bányászati és Ke)hászati Egyesület (OM BKE) 
Selmeccel kapesolates állásfoglalása is. Ok sem tuelták, akarták  megkerülni ezt. a kérelést, úgyhe)gy a 
következő evbe»n, a rimaszombati kézgyűlésen napiremeire is tűzték. Ebben a kérdésben leginkább 
ANDRKK’S JÁNO S c'gyleti titk á r írt téjbb v ita iraté t is, de az em lített kéjzgyűlesen a tárgy  előade^ja 
TKTMAYKR L á s z l ó  volt. O az e‘relésze‘ktől való „elválást” egyből elfogadta, ele azonnal felvetette, he>gy a 
bányász-kohász akadém iát műegyetemmé kell fejleszteni. Annyival is inkább, mert ha az ereleszek elke
rülnek SelnuHTŐl, akkor a felszabaeluló helyre akár a buelapesti műegyetem egyik íészlege is kikerülhet. 
(Figyelem! Itt nH‘g nem e‘gy új műszaki egyetemről, hanem a meglévő, budapestinek Selmec irányába 
való hevítéséről beszélteik.) Mindezek után -  vélte4 az előadó -  az e‘gyete‘met a vallás- és kézoktatásügyi 
miniszter főségv alá kell helyezni, hogy a többi egyetemmel egyenlő vezetés, -elbánás alá kerüljön.

A sebneri tanári kart képviselő SOBÚ JE N Ő  a műegyetemmé való fejlesztést nu‘g elham arkodott 
kéivetelménynek ta r te tta  (ő tuelta, hogy milyen színvonal van Sebnecen!), míg az egyesület „fmvel- 
néike” WKKKRLK SÁNDOR az ereleszeknek is üzent: „Féjlmerült az a te iv  is, he)gy az akaelémia Sel- 
meczről áthelyeztessék. A le‘ghatároze)ttabban ragaszkodni kell ahhoz, hogy az akadém ia S e lm e c 
bányán maraeljon, m ert a továm s tfgkéirében nem lehet igazi bányászokat nevelni. Amennyi általános 
művebség ])e*dig e‘gy bányásznak szükséges -  azt az ifjúság a vieléken is me^gszeTezluti.”

WKKKRLK tehát pénzügym iniszterként, később miniszterebiéjkként egyáltalán nemi párto lta  a 
Selmecet elhagyni akarók m ozgalm át. IVdig az ő me‘gkerülesevei nem lehetett sem m it sem elintézni. 
0  viszont me‘g legalább 20 évig fen n ta rto tta  az álláspontját (am it ekkor term észetesen nu'g nem le
hetett látni). U gyanakkor az elszonmrító, ahogyan a leendő bányamérnéjkéjk műveltse'gigényéről nyi- 
latke>zott. Tényleg nem lett ve)lna sziikse'g modern, kellő műveltséggel renelelkező bányásze)kra, kohá
szokra, e‘re leszek re.; De igen, minelenké|)])en. WKKKRLK arisz tokratikus megkéizelítése minelenesetre 
elgonelolke)eltató, mai szemmel penlig egyenesen ebtélenelő.

Ila  a székhely kérdéseit nem lehetett a bánvászati-kebászati e)lelah,ól (egyelőre) hábe)rgatni, az 
Akadémia reform ja annál sürgetőbben vetexléitt fel.

Már a millenniumi erelészgyűlesen is jelezték, hogy pélelául az eTelészhallgatók száma cséjkken, ami 
é)sszet‘üggésbeMi van a selme'ci le'ttel, az Akaelémia „ fé lm s ő ” helyzetével. Vak)ban, az 1880-as evek 
csúcsa után a hallgatói le'tszám (a végzettek tekintetében 140 fölött) csaknem  az egyharmaelára esett. 
Ennek me‘gfe»lele)en aztán az állam vizsgázott erdészek, erelőmérnéjkéjk évi 80 kéiriili száma 1901-ben 
már esak 20 ve>lt. T ehát az érdeklőelés eséikkenése egyértelm ű, mikéjzben az erdészeti pálya továbbra 
is biztos, bár szekrény, kenyeTet adott. Tényle‘g Selmecben lenne a hiba?

1900-ban, am ikor mind az Országos M agyar B ányászati és Kohászati Egyesület, minél az O rszá
gos Erelészeti Egyesület Selmecbányán, ráaelásul egyszerre, ta r to tta  a kézgyűlését, az erelészek a 
Selme'c-kérelést igyekeztek nem élezni. Ez fakaelhatott a házigazela város iránti tap in ta tbó l, de rész
ben abból is, hogy az erdészek sem tu d tak  minden m egindultság nélkül kéjzeleelni „balek koruk” szín
helyeihez. Az O E E  kéjzgyűlesen maga az ebiéik, báró BÁNFFY D kzső  szolgáltato tt azonban a selme*- 
ci helyszínnek, m agának a pe)lgármesternek e)lyan éivet, am ire aztán  SZITNYAI JÓZSKF vissza-vissza- 
tért. A váron inayyarosodásáról, s ebben a folyam atban az akadém ia óriási szerepéről van szó, am it 
BÁNFFY üelvéjsnek, sőt a haza szám ára nélküléjzhetetlennek ta r te tt .  A város képviselője ezt egy későb
bi, 1906-ban me»gfe>gahnaze>tt felszólalásában így fejtegette: „A német világ a la tt Selmenzbányán alig 
lehetett m agyar szót hallani, az intelligenczia ném et volt, a pe)lgárság pedig tisztán  té t; és ma m ár 
nemcsak az úri osztály teljesen m agyar, hanem  a pe>lgárság e‘gy része, főleg az iparejsok és keTcskedők
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a m agyar szót használják és m agyar anya nyelviteknek vallják m agukat. Ilyen módon tehát az erdé
szeti felsőoktatás városi jelenléte egyfajta „kultúrm isszió t” je len t Selmecen.

Az O EE 1900. évi közgyűlésén az új országos foerelőmester, SÓLTZ (tVI LA csak érintőlegesen szólt 
az éppen a szomszédban, ráadásul az új bányászati palota felavatását ünneplő „testvérszakokról” és 
azok erdészekkel ellentétes nézetét, a súrlódásokat „abban az üzleti viszonyban keresi, a melyben e két 
közgazdasági ágazat m anapság áll” SÓLTZ az OM BKE közgyűlésén viszont (tolmácsolva DARÁNYI I(i- 
\Á (1 földművelésügyi miniszter üzenetét) egyértelműen leszögezte: a két szak itt még egymással elvá
laszthatatlanul kapcsolatban van. S ez az elméleti alapokban meglévő összefüggés remélhetőleg -  az 
időnként ellentétes érdekek ellenére is -  a gyakorlatban is érvényesülni fog, hiszen mindkét tudomány 
(szakma) a földből nyeri forrását.

Akadémiából főiskola -  a régi keretek között

Az 1900. évi selmeei erdész-bányász-kohász közgyűlés u tán  az Akadémia reform jának előkészítési fo
lyam ata felgyorsult. Az intézm ény átszervezéséről 1901-ben a Pénzügym inisztérium ban egy nagy ér
tekezletet ta rto ttak . O tt az O E E  u ta lt az 1896. évi követeléseire, míg az OM BKE inkább a m ű
egyetemmel való összefüggéseket hangsúlyozta. Az egyik is, és a másik is kapott valamit, mivel az 
Akadémia főiskolává történő fejlesztése4 megvalósult, de az erdészek olkiilönülési szándékát elvetették, 
mert: „mind a kettő ugyanazt a célt van hivatva szolgálni és ezért tehát együtt is haladhatnak [talán 
u ta lás DARÁNYI 1900. évi -  imént idézett -  állásfoglalására?], együtt is műköelhetnek úgy, am int m ár 
közel egy évszázadéin át együttm űköeltek.”

Az Akaelémia 1904. évi reform ja, az intézm ény főiskolává történő alakításával tehát e‘gy ('él meg
valósult. A főiskola jellemzői elm aradtak  ugyan a külfökli hasonló intézményektől, ele a tanszéked szá
m ának, továbbá a képzési időnek a nevelése a ke)rábbi kívánságokat, részben féelte\ A m agántanári in- 
tezm ényt azonban nem vezették be minden szakon (így az ere készekén sem), továbbá a műszaki elok- 
tori cím aele)mányozásának a jogá t sem kapták  meg. A főiske>la presztízsét nevelte viszemt a „m érnö
k i” oklevél me‘gszerezhete')se'*gének a lehetősége, ami aztán  a hallgatók szám ának némi növekedésedben 
is me‘gmutatke)zott.

M aguk az erdésztanám k azemban továbbra sem lá tták  e'lfbgaelhatónak a selmeei székhelyet. Erve1- 
ik között szerepelt pélelául, he>gy a fővárosi tuelományos konferenciákra (m ert legközelebb ott ta r to t
tak  ilyen rendezvényeket ) 2-.‘3 nap a la tt, ráaelásul jelentess költséggel ju th a tn a k  el. EzeMikívül az eM*elé- 
szek alapköveteléseit., a bánvászat-ke)hászattól való elválasztását egyáltalán nem vették figyelembe. Az 
erdészek így m ár nem a „Királyi József M űegyetem” hanem az (vári gazdasági akaelémia félé kezd
tek tájckoze>elni. Annál is inkább, m ert az e ttan i intézm ény is rossz helyen volt és az átte‘h‘pülést fon
to lgatta . Oldják me*g teihát a kérdést a két felsőfokú tan in téze t e‘gyesítéseve‘1, mivel az alapítási „költ
ségeket tetem esen m érsékelhetné az a körülmény, ha az új intézet a főiskolákért versengő vieléki kul
tu rá lis  központoknak e‘n v  le‘galkalm asabbikában helyeztetnék el.” Ebből látható, he>gy ezt a gonele>Ia- 
to t nem főiske>lai ta n á r  írta  le, (hanem  a M agyar Erdész egy névtelen cikkírója) m ert a sehneei eT- 
elészprofésszorok nem engedtek a fővámsból. Ezt annál is inkább úgy lá tták , m ert a főiskolává alakí
tás „olyan fén y su g á rén ak  bizonyult, „m int a sötét börtön kulcslyukán átszűróelő világosság; vágyat 
ke‘lt a rab lelkekben, ek‘ nu‘g nem nyugtatja , s fáj neki, hogy e>ly kevés ju t  belőle.”

Az 1905. évi emlékirat

Az em lített vágy aztán  edáig vezette a főiske)la tan ári kará t, a bányászokat, kohászokat és erdészeiket 
egyaránt, he>gy 1905. jú n iu s 2-án és 5-én rendkívüli ülésen tárgyalják  me‘g a főiske>la székhelyének a 
kérdését, és egységesen foglaljanak állást Selmec ellen. Ezen h a tám zat ellen ugyan az eresszek közül 
F hkkte  La j o s  szavazott, ele a szánelékból ez sem vem le, nevezetesen: minelkef szak a Selmecről va
ló elköltözést ta rtja  az egyedüli m egoldásnak.

Az emle'kiratot azért kell részletesebben á ttek in tenünk , m ert a tevábbi követessek, érvek ezen ala
pulnak, sőt az ellenérvek is az ebben kifejtettekre válaszolnak.

Az Országos M agyar Bányászati és Kohászati Egyesület 1905. évi közgyűlésére elke\szített, említett 
memorandum fontos kiindulási pontja, hogy a hagyománvejkat tisztelni kell. így a sehnevi alapítást, a
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több mint egy évszázados selmeei működést dicsőíteni lehet, de Minikor az intézmény ,je len  és jövő 
fejlődése megakad, akkor nem szabad többé a múlt emlékein élősködnünk.” M árpedig Selmecbánya 
helyzete nemhogy a XVIII. század közepihez, hanem még a kiegyezés körüli évekhez képest is megvál
tozott. Romlott. Ez a romlás a bányákban és az ipari üzemekben egyértelmű, bizonyítani sem kell, míg 
város földrajzi fekvése, elszigetelt, nehezen megközelíthető helyzete szintén kézenfekvő. Az em lített két 
tény természetesen összefüggésben van egymással. Minek építsenek oda vasúti fővonalat (a korszak leg
fontosabb infrastrukturális jellemzőjét), ha a bányák kimerültek? Mivel vasút nincs, a többi gyár (pél
dául a könnyűipari üzemek, am iket szintén állami tám ogatással alapítottak) is csak küszködik. A lakos
ság ilyen helyzetben szegény, ráadásul fogy is, mert. -  kereseti lehetőség híján -  elvándorol.

Ila  egy város létének, fejlődésének nincsen gazdasági alapja, akkor ott a szellemi élet is silány. Sel
mecbányán sem sportolási, sem művelődési, sem pedig szórakozási lehetőségek nincsenek, ami mind a ta 
nárokra, mind a diákokra nyomasztólag hat. Csak példaként említik meg, hogy a városban francia vagy 
angol nyelvet nem lehet tanulni, pedig a modern nyelvek ismerete a modern szakmai munkában elenged
hetetlen. Ugyanígy hiányzik a művelt társasági élet lehetősége, amihez aztán Selmec sajátos fekvéséből 
következő egyéb gondok is járulnak. Az egészséges lakások, az ivóvíz hiánya, a rossz higiéniai viszonyok 
(például hiányoznak a nyilvános téli fürdési lehetőségek stb.) mind-mind Selmec ellen szólnak.

Az erdészek a környék éppen m intaszerűnek nem m ondható erdői, erdőgazdasági viszonyai is kifo
gásolták, míg a bányászok-kohászok a sa ját szakm ájuk szerint legjobban Miskolcon lá tták  a fejlődés 
lehetőségét, Az em lékirat végső kicsengése azonban mégis Budapest, m ert „azok az igények, melyeket 
a bányászati, kohászati és erdészeti tudom ányoknak évről-évre nagyobbodó terjedelm e s ennek követ
keztében m indinkább szükségessé vált speczializálása, felsőbb szakoktatásunk iránt tám asztanak , a mi 
viszonyaink mellett csakis a fővárosban elégíthetők ki, hol egyedül találjuk fel a maga teljes fejlettség
ében azt az élénken lüktető szellemi életet, mely a szellemi munkával foglalkozót állandóan új meg új 
m unkára serkenti.

Selmecbánya ellenemlékirata és a bányafőorvos véleménye

A tanári kai* em lékiratát m egírta, de az OM BKE azt nem fogadta el (erre1 még visszatérünk), és nem 
fogadta (‘1 Selmecbánya sem, hanem ellenem lékiratot szerkesztett,

SZITNYAI polgárm ester gúnyos és élcelődő hangban em lékeztette a bányászokat-kohászokat arra, 
hogy most készült el (1900-ban) az új épületük, mégis ki akarnak belőle költözni, mint ahogyan az er
dészek is az Erdészeti palota felépülése (1892) u tán  azonnal (1896) Selmec ellen döntöttek. I tt megje
gyezzük azonban, hogy az em lékirat szerkesztői az épületek hasznosítására, illetve a város oktatási in
tézményeire is gondoltak. Az em lített palotákat a selmeei középiskoláknak vélték átadhatóknak, esetleg 
a zsarnócai erdőhivatal és egy (hegyi)vadász zászlóalj elhelyezési gondjait javasolták velük megoldani.

A város további érveit célszeríí nem a polgárm esteri ellenm em orandum  hangnem ében, sorrendjé
ben tárgyalni, hanem STTLLEK (iYl LÁt, a kincstári bányák főorvosát segítségül hívni. 0  1906-ban 
te tte  közzé „Selmecbánya sz. kir. város közegészségügye, az egészséget érintő megjegyzések kíséreté
ben” című művét, Számos felmerülő kérdésre éppen ebből a könyvből kapunk választ.

A tanárok  a Selmecről való eltávozás egyik legfőbb indítéka-, okaként jelölték meg az egészségtelen 
lakásviszonyokat.

Selmecen a lakóházak zömét a vízm egtartó-képességéről nevezetes zöldkőből építették. Ráadásul 
úgy, hogy a lakóházak fala tám aszkodott a hegyoldalba, így a falfelület nem csak alulról, hanem  oldal
i-ól is nedvesedett. A m em orandum ban a tanárok  a lakások 9/10-ét írták  le nyirkosnak, dohosnak, míg 
a bányafőorvos 1/2-ét. (A diákok azzal szám oltak, hogy 200-300 ház felel meg a „kam arakövetelm é- 
nyeknek”, holott 5()0-600-ra lenne szükség.) Ő m u ta to tt rá a rra  is, hogy a városban egy szobára á t 
lag 2,6 lélek ju t, míg családonként egy, legfeljebb két ágy. Elképzelhető ezek u tán , hogy az akadém is- 
ták milyen családok m ellett, között lakhattak . Ehhez jö tt  a m arhaistálló, disznóól közeli elhelyezése 
(nehogy a m arhákat éjjel ellopják), és az árnyékszéké is („m ert a téli zord időjáráskor, a nagyobb ha
vazások alkalm ával, ha távol lennének a házk ijára ttó l elhelyezve, nem tekintve az odaju tás kellem et
lenségét, m eghűlésre is adna okot”).

Ilyen házakban aztán  sem a v ilágításra, sem a fű tésre nem tudnak  olyan gondot fordítani, am it 
egy otthon tanuló, olvasó vagy rajzoló hallgató megkövetelne. Ehhez já ru l t  még a szekérrel nem be
já rha tó  utcákban a m egoldhatatlan szem étszállítás, a já rdákon , utakon tornyosuló szeméthegyek, a
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város u tcáinak -  beleértve4 a főutcát is -  kehezetlcnsége. (Az ut/>bbi csak rake tt, anelemzitkol)ol álle) ma- 
kadám út volt, m ert a nagy emelkedési ezrelék m iatt -  ügyelve* a csúszásveszélyre4 -  nem lehetett sima 
ke'>burke)lattal ellátni.) Ezek a fény-, füst- és pom szonyek a szemet, a tüelot, a légutakat károsították
-  medg azoknak is, akik csak tanulni jö ttek  Selmeere, a kocsmákba be sem léptek.

I la  m ár az ivásnál ta rtu n k , meg kell említeni a selmeei viszonye)kkal elégedetlennek e'gyik k‘gfe)nto- 
sabb kifogását, a rossz ivóvizet. Selmee fekvéséből és a környék geológiai viszonyaiból következett, 
hogy itt ártézi ku ta t nem lehetett létesíteni. T ehát m arad tak  a ke)rábbi kemkból szármáz/), cserme- 
lyekre ép ített medencék és ciszternák. A Yöröskútról készült e‘gy kisebb vízvezeték, de minelenhol -  
minél a vízgyűjtők, minél a vízvezetékek esetében -  gond ve>lt az elszennyezed le\sse*l, főleg a sz en e s  \e- 
gyületek vízbe kerülete4vei. Minelekhez jö tt  még a nyári víztelenség, te>vábbá a vizek jéghiányából fa- 
kaeló, szinte népbete4gse»gnek szám ító (a lakosság 3 ' / -át sújtó) golyva. A közvetlenül hallgatókat érin
tő vízkérdésről ta lán  jellemzésül ele^g még annyit megemlíteni, he>gy az akadém iai épületek fölött, a 
Ilybalkán, almi a k'gtöbb hallgat-e) lakott, egyetlen egy kút sem volt. Elképzelhető ezek után , he)gy akár 
ivási, ak á r mosakenlási, mosási száneiékkal kik és milyen mennyiségben cipeltek oela fél vizet -  ha az 
az égi csatornákon nem jö t t  le.

A hallgatóság részben a szá 11 ásaele)kiiá 1, részben a kifőzdékben (és kisebb százalékban a kensmák- 
ban és fogadéiban) étkezett A havi 30-32 kemmás ebédet és vacse>rát m agában foglak) élelmezési költ
séget m ás városok viszemvailmz tényle‘g alig lelhetett hasonlítani, e4)ben Selmee valóban ve‘rhetetlen 
ve)lt. Köszönhette mindezt annak, he)gy a kifozdetulajele)nosok nagyobb mennyiségben olcsón tueltak 
alapanyagot beszerezni, ten/ibbá a családe)k kisigérmíségé'ben, „kik -  írja az o n o s  -  a ke)sztadás fá- 
raelságos m unkájáért beérik azzal, he)gy a kosztvivők részére főzött e'tekkből nekik is ju t.

Az étkezés és az iveVvíz u tán  óhatatlanul eljute)t.tunk a szeszes italokhoz, amely kérelés minelig 
alapvető ve)lt a fia talság  megítélésedben. A szépiredalm i források is úgy emlékednek me‘g Se‘lnie‘(*ről, 
he)gy e‘gy o ttan i „illende')en” eltö ltö tt stúelium u tán  elkerülhetetlenül karslbaeli kúra következett. (Igaz, 
a sekneei polgárok pedig „iszáke)s” mellékneVvel szerepeltek a felvieléki bánvavárose)k polgárai között.) 
Azon, he)gy a burschenschaftok, „schacht-tág jai”, majel az ebből kinövő köri rendezvények nem lehet
tek me‘galke)hol nélkül, az term észetes. Mégis fél ked tennünk a kérdést: Selmee tényle‘g a r ra  predesz
tiná lta  a eliákságot, hogy a tanulásból adekló fe‘szültségeket, a kiele^gítetleMi „kultúrszem ijet” az aka- 
elémistákhoz „m éltatlan” társaságból ereelő hiányérzetet és minden egyéb, a fiatalke)ri kemfliktusek- 
ból szárm azó bánato t szeszbe fojtsa?

Term észetesen nem, de tényként kell leszögezni, hogy a vám sban 47 italm érés volt. Ez az orszá
gos aelatot je>val nwghalaelta, m ert emszágosan általában  500 lake)sra engedélyeztek e‘gy italm érést, ele 
Selmecen ez a szám mégis 350 foAocsma ve>lt., A váre)s ugyanis „protekciós” helyen fekiielt: a pénz
ügyi igazgatóság a lakóhelyek szétszórtságából fakaetóan engedélyezett ennyi italm érést. Ami aztán 
minél az állam kincstárnak, minél a városnak egyik fő jövedelmi fo rrásá t képezte...

Ráadásul sem a hallgatók, sem a bányászok nem a vilim éi „acélsör” fogyasztásában tűn tek  ki, ha
nem a pálinkáéiban. Ezt aztán  jól-re)sszul a szatócsüzletekben ham isíto tták  is, ami meg több betegsé
get, me^g több gondot oke)ze)tt. Az orvos véleménye szerin t évek he>sszú átlagában a halálesetek 20r/ -  
a visszavezethető az alkoholra, m ert a pálinkában m ért eVi 20 liter feletti szeszfbgyasztás nem múlik 
el nyom talanul sem a lake)sság zömét kitevő munkáse)k, sem az eVnek csak 9-10 hónapját Sehneeen 
töltő eliákok életedben, egészségedben.

A higiéniai viszemyekra u ta lt az 1905. edvi tan ári m em orandum  azem m ondata, amely így hangzik: 
„Ami szinte betrányos: nyilváne)s téli fürelőnk sincsen eds egyenesen visszatetsző az a gonelolat, hogy a 
sze'gémebb se)rsú ifjak októbertől jú liusig  kénytelenek nélkülözni a fü rd ést.” Ehhez esak annyit teker
tünk  hozzá, he)gy a váre)si o i t o s  szerint a Fizély-kertben berenelezett közfürdő e*gyik házában akár té 
léin is me‘g lehetett fürelemi -  ha \o lt  benne víz. A nyári fürdési viszonyokat az ugyanitt lévő (kise'bb) 
uszoela, illetve' a város körüli bányatavak biztosították.

A fürdési lehetőség hiánya még legalább tíz évig beszólta a kedélyeket, m ert a következő évtized
ben sem ta lá ltak  rá megoldást, JÁXOttSY JÓZSEF 1918-ban szerkesztett em lékiratában (amivel 
később részletesen foglalkozunk) iné^gis így figyel menteti a jöveMidő bányam érnököket a re»ájuk váró 
„kultúiT iszonyokra”: ,,|vaje)n] ku ltúra az, hol a bányából kijövő sám s és piszkos bányam érnök, m un
kásai nagyobb gyönyörűségére s azek szájának tá tása  mellett, kénytelen pucérra vetkőzni, többé-ke»- 
vésbé repedezett, vagy lepatte)gzott zománcú lave)rban megmosdani, nm gyekba törülközni s így átöl- 
tözköelni, m ert se (jltöző-, se fii re lösze )1 )aj a nincs?”

64



lg Hitt* ö t f  tt á r é .

A  Glanzenberg-altáró bejárata (1911)

Szentháromság-táró (XX. század eleje)

XV



A Zsigmond-akna a századfordulón

A Ferencz József-akna a századfordulón

XVI



A Sándor-zúzó a századfordulón

XVII



A  főiskola központi épülete (Fritz-ház) a századfordulón

A  Zsembery-ház

XVIII



Még a \Yilcke*ns-i ielőkben született e*gy kam arai rendedet, amely sze*rint a hallgatóknak „nemcsak a 
házasságkötés hanem a nőknek elcsábítása is érzékeny s a jövőjük re kiható büntetés terhe alatt tilos. 
Xos, ez a követelmény, különösen a csálnilásra jobban hajló hölgyek megszerzésének vágva nem volt meg
tiltható sem rendeletekkel, sem különféle erkölcsi dörgedelmekkel. A város m induntalan emlegette: „a 
főiskolai ifjúság körében a bujakor |szifilisz| roppant (‘1 van terjedve.” A bányafőorvos viszont adatokkal 
bizonyította, hogy ő, mint az akadémiai betegsegélyező egylet 20 éven át volt oivosa, „ezen idő alatt a 
főiskolai ifjúság körében a bujakóros megbetegülések, beleértve a vért nem fertőző húgycső-ta ka rókát is, 
a hallgatók létszámának alig 10^  -át tették ki, s ha e százalékot hozzávetőleg a magái ionosok által kezelt 
betegek 3-4 '/-ával me*g is tokijuk, még ez esetben is ele*g mérsékelt arányszám ot nyerünk.”

Ezzel párhuzam éban azonban arra  is rám u ta to tt, hogy az ifjúság nem ta rtó z ta tja  meg m agát. 
Többnyire* más vámseíkból, a sziinielő végén he>zza be a bete'gséget, m ert a vám si e*gy nyilváne>sház hat, 
szigorú ellenőrzés a la tt álló, „kellője*” minelen gyanú felett áll. Óvta azonban a diákokat „a titke>s 
ke*jnők, a laza erkölesű cselezlek, gyári m unkásnők némelyikedtől.

Ebből a szempontból teh á t Selme*c sem jobb, sem rosszabb nem volt, m int akárm elyik ke)rabeli vá
ros -  és talán  nem volt rosszabb az ifjúsága sem.

A főiskolai em lékiratban kitértek arra , he)gy Selme*c a tébécé-haIálozás országos sta tisz tikájának  a 
harm adik helyén áll, azaz ez a halálok a városra kimonelottan jellemző. Az összes elhalálozás 2 0 -2 5 '/-  
ával jellem zett betegséget a bányafóorve)s e*gyáltalán nem tagaelta, s e)kául az egészségtelen lakásviszo
nyokat, me^g inkább a bányásze)k életviteleitjelölte me*g. Külön is kiemelte a rossz hévizet, és megálla
pította: „a pálinka m értéktelen élvezete*, hiányos tápiálke)zás, |a | bárm ely irányban foglalkozó, le*g- 
erőse*bb szenezetű  m unkást is tönkre te sz [i|.” U gyanakkor Selmecen akár szanatórium ét lehetne le'te*- 
síteni a tébéeére hajlamos gyerekek szám ára, azaz: a selmeei giimőkór nem következik a város 
fekvéséből. Ezt tám asztja alá a város határának  erelőkkel való borítottsága, a kénve*lmes se'tautak, nya- 
rale>te*lepe‘k me*gle'*te\ T ehát a lakásviszom okat, le'gfőképpe*n peelig az életvezetést kell me)elernizálni!

Az eHkezési lehetősedgeken jelentőse*!! seg íte tt a „Mensa. Akaelemica” 1911. edvi m egnyitása, ahol 
kezeletben (>() hallgatónak tueltak e'tkezést bizte)sítani. Késeibb ez a szám -  az aelomámok növe*ke*elésé- 
vel -  némileg nőtt, ele valamennyi igénylő d iáknak így sem tud tak  ételt adni. IVelig erre égetően szük
ség lett volna, mivel az átszervezés, a főiskolává válás u tán  (feltehetően azonban nem kim ondottan an 
nak fólyamányaképpe*n) a hallgatói le'tszám né)tt. Sőt e*gyesek m ár a foiskola „túlzsúfoltságáról” írtak.

Szintén az 1905. évi e‘mlékirat-e‘lle*ne'mlékirat utáni ielőszak jelentős ese*ménye \o lt az akadém iai 
ifjúsági köri székház (országos aelake)zásból történő) építése, majel 1908. edvi átaelása. (Adélig a kör a 
Zsembery-házban, a Szent.hám m ság téren, a bánvakinestár, illetve* a város jóinelulatának köszön
hetően lakhatott.) Az akadém iai ifjúsági köri székház építési felhívása kapcsán m erült fel, hogy 
Selme'ccn nem e*gysze*rű épületre, hanem  igazi m enzára, in te rná tu sra , kórházra, spent- és kulturális 
létesítményekre lenne* szükse*g. I la  megvalósulna az „ősbányavárosban” ez az angolszász re*nelsze*rű 
campus, senki nem goneie)lna P estre, senki nem gondolna az elköltözésre.

A Se‘lme*ce‘t ellenző erelészek éiTrenelszeiében visszatérő tém a volt a kisiblyei tanulmányi, erdő 
helyzete.

\YlIj(’KHXtt ielejedben medg a szklenó-|)eresznyei kincstári erelőtagba já r ta k  gyakejrlatra. FKIST- 
MAXTKIj tuelta elintézni, he>gy közelebb, a belvárostól 4-5 km -re jelöljenek ki „tanpagony t” A Stalena- 
csúcs környékén minte*gy 300 kli (kb. 180 ha) vegyes lemiberdő képezte a hallgatók gyake)rlati ok ta
tásának az alapját. Az erelészeti tanárok  -  különösen W acíNKR, majd S zÉ rs i -  buzgólkoelásának e*re*el- 
mér iveképpen Kisiblyén fenyőket ü ltettek , halastavakat létesítettek, a kisiblyei ere letöri lak környékén 
peniig igazi parkot ké])eztek ki.

A Se‘lme*cet ellenzők énTenelszerében aze)iiban Kisiblye ne‘hezen, csak gyale)ge)san megközelíthető 
ve>lta, a pagony kiesi kiterjeelése, a kevésbé válte>zate>s faálle)inánye)k, az erdőhasználati, főleg pe*elig a 
közelíteni, kiszállítási viszemyok egyszerű, fejletlen volta szerepelt. Igen, ezt el kell fogaehiunk, s való
ban tuelomásul kell venni, he>gy Kisiblyén még olyan nagy szaktudással, m int amilyen a selme*ci Aka- 
eléniián renelelkezésre állt, sem lehetett csexlákat tenni.

Kézenfekvő volt a selme'ci városi erdőket bejárni, az ottani műveleteket megnézni, amivel a 
Kisiblyén lá to ttakat ki lehetett volna egészíteni. Igen, de a váiosi erelőknek is csak kis, ráadásul ke- 
vésbé jellemző íésze* állt a város katlanában, míg a többihez félnape>s gyale>glással, teh á t jele*ntős 
ielőveszteségge*l lehetett eljutni. U gyanakkor a kortársak  Selme*c város eljárását is kifogáse)lták, mivel 
az erelőket nem vették házi kezelésbe. (A házi kezelem azt je len te tte , he)gy az erdőbiroke)s a fakiterm e
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lést nőni vállalkozókkal végezteti, hanem sa já t maga. Ehhez megfelelő m unkásokat fogad -  képez ki 
- ,  akik m egcsinálják nem esak a közvetlen fakiterm elési műveleteket, hanem a rakodóra történő szál
lítást is. Az erdőbirtokos onnan szolgáltatja ki a fát a lakosságnak vagy adja el a fakereskedőknek.) 
A századfordulón ugyanis ezt a gazdálkodási eljárást ta rto ttá k  korszerűnek, ezt aján lo tták  az erdőbir
tokosoknak -  am it Selmee közvetlen környékén nem tu d tak  bem utatni.

Ebben a helyzetben gyakorlati térül a Zsarnóea környéki k incstári erdők kínálkoztak. O tt a faki
term elés és -szállítás, sőt a fafeldolgozás legkorszerűbb eljárásait alkalm azták, azokat lehetett tanu l
mányozni. Zsarnóeára azonban nem lehetett egynapos tanu lm ányu takat toi-vezni, m ert oda esak 5-6 
óra a la tt tu d tak  elgyalogolni -  meg ugyanannyi a la tt vissza. A hegyvidéki erdőgazdálkodás minden
esetre éppen a (laram  völgyében érte el az országban a legm agasabb színvonalat, Selmeetől nem is tel
jesen  elérhetetlen távolságra. A könnyebb odautazás, a közelebbi fekvés indította az 1896. évi nagy
gyűlést is a rra , hogy az Akadémia lehetséges székhelyét Resztereebánvában nevezze* meg.

Ettől függetlenül talán a leghiggadtabb javaslata M l Z S X A Y  GÉZÁnak volt. O 1910-ben úgy foglalt 
állást, hogy a kincstári területeken három helyen is jelöljenek ki tanpagonyt; egyet a magashegységben, 
egyet a középhegységben, egyet pedig domb- vagy síkvidéken. Ráadásul ezek -  íita M l Z S X A Y  -  „egyút
tal olyan minta-erdőgazdaságok lehetnének (...), amelyek közvetve* a hazai eMxlogazdaságfejlodését nagy 
mértékben előmozelítani véznának hivatva s amelyek az erelészeti kísérleti ügy czeMjait is szolgálnák.”

Szintén a tanpagemy kérdéséhez tarte)zik a hal- és vadtenyésztési visze>nye)kkal való eledgeeletle*nke- 
ele*s is. Míg a Kisiblyén létesített halastavak üzemeltetésen az állandó vízhiány nehezítette, aelelig a 
hallgatók vadászati-vaeltenyésztési ism eretekkel való felvértezését elsősorban Selmec fekvésedben lá t
ták  akaelálye)zva. Olvassuk csak: „Nem m araelhat peelig a főiske>la Selmecen azért (...), m ert a vielék 
klim atikus, term őhelyi s e*gye*b viszonyai teljesen kizárnak bárm ily csekély méivben is, mindennemű 
intenzív vaeltenyésztést, ami nélkül én vaelászati szakok ta tást elképzelni nem tudok.

A vadászati ejktatás szempemtjából egyediként éppen az ekke>r elvetett Tem esvár kínálke)zott \olna 
alkalm as helynek. O tt ugyanis a vaelászerelei erelőőri iskolában nem esak fáe'ánte*nyésztéssel, hane*m 
őzhemosítással, -elszape)rítással is foglalkoztak.

Az OEE és az OMBKE 1905. évi közgyűlése

Az O E E  1905. eVi közgyűlésén minél a főiskolai tan ári kar m em orandum át, mind a város elle*nmeme>- 
ranelum át tárgyalta , illetve az érelekelt felek is szót kaptak. Az egyesület igazgató-választm ánya öröm
mé*! üelvözölte az újabb selmeei keze len unye*zést, abban töre*kvése*ine*k ere*ehnényét lá tta , de* az O EE a 
hangsúlyt nem a buelapesti székhelyre, hanem  sokkal inkább az e*relésze*t és a bányászat szétválasztá
sának -  miként azt 1896-ban m ár kimondta. -  szükségességére helye*zte*. A közgyűlés e*lé végül a 
következő, a fővárost is említő határozati javasla to t terjesztette*: Az O EE közgyűlésé* kijelenti: „hogy 
a sclme'czi ereleszeti akadém iát jelenlegi szervezete mellett és jelenlegi székhelyén nem ta rtja  alkal
m asnak arra , hogy a tan ítás, az erelészeti tuelemiámok fejlesztése és az erdészeti irodalom művelesi 
terén  ezentúl reá háruló feladatoknak sikeresen megfelelhessen s ennélfogva szükse*ge*snek ta rtja , 
hogy az erelészeti szakoktatás részére a fővárosban egyetemi színvemalem álló, minelen szi'ikse'ge*s se*- 
géeleszközzel kellc'kn felszerelt önálló ereleszeti főiskola letesítte*ssék.”

A közgyűlésen természetesen az ellenindítváint te*vő selmeei pe)lgármester is szót kapett. SZITXYAI 
JÓZSEF továbbra is úgy látta, hogy egy felsőe)ktatási intézmény sike*re nem a földrajzi e*lhe‘Iye*zke‘elé- 
sétől függ, hanem a

-  tan ám k  felkészültségétől és ügybuzgaImától, eliákokhoz való viszonyától;
-  a hallgatók előképzettségedtől, tuelásszemijától és szorgalmától;
-  a tanintedzet felszereltségétől, berende*zése'től.
M agyarán: „az a legjobb helyszín, a hol a legje)bban tan ítanak  és le*gtöbbe*t tanulnak. Ezt pe*dig 

Se*hne*cen is meg lehet valósítani -  vélte - ,  csak a főiskola vezetőségének is úgy kellene* hozzáállnia.
Az egyesü leti közgyűlés az igazgató-választm ány határozati javaslatát foga el ta el, tehát 

e*gyértelműen a fővárosba igyekvő tanári kar mellé állt.
A bányászati egyesületben viszont a se*hneci ke‘zeleményezés nem talált ilyen ke*dve*ző fogaeltatás- 

ra. Az OM BKE választm ánya a bányászok eds kejhászok közgyűlésének e*le*ve* azt akarta  javase>lni, hogy 
a tanári kar kezeleményezése* ügyedben ne foglalje)ii állást. A kérdést -  vélték -  több szompemtból is me*g
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kell vizsgálni, és ebben a Selmec-ügyben kár lenne elham arkodottan  véleményt mondani. Az eredeti, 
halasztó határozati javasla to t azonban m ár a közgyűlést, előkészítő választm ányi ülésen többen tá 
m adták, mondván: Selmee mellett igenis ki kell állni -  ak á r a professzorok véleménye ellenében is. így 
végül az került a közgyűlés (‘lé, hogy Selmecről ne vigyék (‘1 a főiskolát, de az egyesület az ok ta tás 
meglévő bajainak a ki puli a tolásához adjon segítséget.

Ennek érdekében mind a vidéki osztályok véleményét kikérték, mind pedig a B ányászati és K ohá
szati Lapok hasábjaink te re t engedtek a székhely'-, illetve főiskola-vitának. Ez utóbbi, különösen az 
1909. évben, meglehetősen elm érgesedett, úgyhogy a selmeei tanárok  -  Sobó Jenővel az élen -  azt fon
to lgatták, hogy a legfontosabb szakm ai folyó iratban nem is publikálnak. Igen, sértőnek érezték, hogy' 
a gyakorlati szakemberek, a volt tanítványaik  nem állnak ki mellettük.

A vidéki osztályoktól bekért anyagból szintén az derült ki, hogy a tan ári kar törekvése* nem ta lált 
kedvező fogadtatásra . Különösen a Borsod-gömöri Osztály7 em legette a város szem pontjait, kiemelten 
a nemzetiségieket. „N álunk -  írták  - ,  a hol a m agyar elem jóform án esak a nagy m agyar alföldön s 
az azzal közvetlen szomszédos vidéken dominál s azontúl széthúzó szláv elem gyűrűje szorítja mind 
szűkebb körre a m agyar nemzeti törekvéseket: egy-egy vidéki főiskolára valóságos nemzeti küldetés 
hárul. Ezt a feladatát a m agyar nvelvű ok ta tás ideje óta a selmeezi főiskola is mindig czéltudatosan 
és lelkesen teljesíte tte s erre a feladatra o tt még ma is feltétlenül h ivato tt!”

Ennek élteim ében aztán  az 1906. évi levelükben is a főiskolai tanszékek szám ának növelését, az 
oktatás színvonalának emelését szorgalm azták. U gyanakkor a két m inisztérium  alá tartozó főiskolát 
egy' tárcához, a vallás- és közoktatásügyihez kívánták csato ltatn i. A többi vidéki osztály' véleménye is 
általában a Selmecen való m aradás, de a főiskola műegyetemmé fejlesztése körül forgott. Ennek alap
ján  aztán az egyesület nem tehete tt m ást, m int a székhely' kérdésében a tan ári kar ellen foglalt állást.

Az OM BKE ennek megfelelő em lékiratot készített és terjesztett be a pénzügyminiszterhez. Igaz, az 
erdészek m ár 1906-ban megkapták a földművelésügyi m iniszter válaszát, hogy (egyelőre, hiszen majd 
1914-ben éppen ellenkezőleg nyilatkozik) Selmecen kell m aradni, de a kedélyek term észetesen nem csil
lapodtak le. Egyesek továbbra is a Selmecet elhagyni készülő tanári kar m agatartását, kifogásolták, míg 
mások a Selmecen létesítendő „Mária Terézia Műegyetem” alapításának gondolatát propagálták. Mind
ezek természetesen nem hagyták, hagyhatták hidegen a diákságot is, amely' kérdésből most egy' sa já tsá
gos vctülctet emelnénk ki.

A diákság vajon m it akarf

Az akadém iai, majd főiskolai hallgatóknak a lakossághoz való viszonya többször felvetődött, többször 
a pro és kontra érvek között szerepelt. Kétségtelen, hogy' itt türelm etlenkedések, nyugtalankodások is 
előfordultak, de az is, hogy' a város lakossága összességében hasznot húzott az akadém istákból. Ha 
arra gondolunk, hogy 5-600 diáknak ad tak  szállást, étkezést, ugyanennyi diák vette igénybe a város 
egyéb szolgáltatásait (szabókat, fodrászokat, kereskedőket stb.), akkor ezt a „bevételi o ldalt” szám 
szerűen nem, de mégis jelentős haszonnak könyvelhették el.

A  „kiadási oldalon” az akadém isták oly'kor erőszakos, hangos viselkedése, a kocsmai, báli 
összetűzése, a polgárcsúfoló m egnyilvánulásai je lentek meg. Ez utóbbiakat a lakosság nem minden al
kalommal tű rte , illetve nézte jó  szemmel, úgyhogy 1908-ban még gyilkosságra is sor került. Reggel (a 
főiskolára menet..; ) SZKÖTS (JÉZA másodéves erdőm érnök-hallgatót egy helybeli leszúrta. (A  vissza- 
emlékezők szerint különösen a „közös”, tehát a nem csak főiskolások által lá togato tt szórakozóhelyek, 
kocsmák és bálok -  am ilyeneket például a D ohánygyárban ta r to tta k  -  voltak alkalm asak a d iákság és 
a városi fiatalság  összeütközésére.) Mire az erdészeti szaksajtóban ezt írták: „ ...a  szerencsétlen véget 
ért főiskolai hallgató trag ikum ában új, meggyőző érvét lá tjuk  am a állításnak, hogy az »ős bányáváros« 
nem alkalm as a főiskolának ott hagyására, am ikor hallgatóinak még életbiztonságáról sem tud  a kellő 
eszközökkel gondoskodni.

Hosszú, az 1848-49-es szabadságharc u tán  gyakorlatilag „alvó” elem volt a hallgatók politikai 
megnyilvánulása, illetve az ebből adódó konfliktusok. Az 1905-ös és az 1910-es évben tö rtén tek  azon
ban m inderre rácáfoltak.

1905-ben a darabont kormány' által kinevezett főispán beik tatása ellen protestáltak . Például úgy, 
hogy a síneket szalonnával kenték be, mire az „A ncsa” vonat nem tu d o tt a selmeei állomás előtti 
emelkedőre felkapaszkodni. A főispánt szállító szerelvényt csak úgy tu d ták  a városba beju tta tn i, hogy
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a kíséretében lévő katonákat a sínek homokkal történő beszórására u tasíto tták . A Selmecre így 
megérkező új főispánt aztán  gúnyos tüntetéssel, heeeelődéssel fogadták. A következmény: 1906. j a 
nu ár 8-án a főiskolát bezárták  -  megelőzendő a további bajokat. Ez mintegy egy hónapig ta rto tt, majd 
elkezdődött a vizsgaidőszak, de akkorra m ár a kedélyek lecsillapodtak.

Ennél jobban elfajult az 1910. évi eset, amelynek most csak a leglényegesebb m ozzanatait ism er
tetjük .

A képviselőválasztásokra készülve a város régi képviselője, őrgróf PALLAYiriXI (iVÖHCíV, lemon
dott. Az új képviselőt (IlKIXTZ U niót)  viszont a főiskolai ifjúság még programbeszédje megtartásá
ban is meg akarta akadályozni. A városi rendőrkapitány intézkedését -  amellyel őket IlKIXTZtől tá
vol akarta tartani -  semmibe vették, sőt Ileintzet nevetségessé tették.

A város háborgott, sőt a „Selmecbányái IIíraeló”-ban ilyen írás je len t meg: „[A főiskolai ifjúsági 
heteken á t m egzavarja a csendes éjjeli nyugalm at, kizavarja a vendéglőkből a polgárt és még az 
utczán is inzultálja a nőket, akiknek még a vadem ber is megadja a tiszteletet. Xem értjük , hogy mi
lyen jogon avatkozik bele a pártok küzdelmeibe és nem engedi megnyilatkozni a szavazó polgárok ér
zelmeit, ak a ra tá t, am ikor éppen az ifjúság hirdeti a szabadságot és dicsőíti a szólásszabadságot.” Ek
kora sértést term észetesen nem lehetett válasz nélkül hagyni, de a m egírt válaszcikket az újság nem 
közölte. Az ifjúság e*rre* a lapszerkesztő lakása elé vonult, almi őket a sze*rkesztő ú r pisztollyal, a 
rendőrök meg puskával fogadták. A lövéseik ugyan a Ie*ve*gőbc irányultak volna, de a eliákok kalapját 
és e)irát |! | is érték, mire* azok kénytelenek voltak visszavonulni -  am it a me*gérkeze*tt e‘se*ndőrök pus
katussal „seg ítettek”

A rektor a pénzügym iniszterhez fordult, közben különféle vizsgálatok, szankciók -  miniszte‘ri u ta 
sításra - ,é s  a vám ssal, renelőrséggvl és lapszerke*sztőve*l való egyezke*dése*k következtek, ele* a lénw g 
mégis az, hogy két főiskolást e*gy évi ieleitartamra az intézményből kizártak. Erre* a ívktor háza előtt 
tün te tés kezdődött, am inek a vége* ablakbeverés lett -  me*g a főiskola (m inisztérium  által e*lre*nele*It) 
be*zárása. A hallgatók ugyanis sztrájkba kezdtek, így -  bár voltak, lette*k volna sztrájktörők -  a 
képviselőválasztásig az e>ktatás szüne*te*lt. Ez volt minél a rektor, minél a felügyeletet gyakorló két mi
nisztérium  állásfoglalása. A ne*gyeMle'*ve*s hallgatók azemban sürgették  a főiskolai ok ta tás isméte*lt me*g- 
inelítását -  ak á r úgy is, hogy a profésszom k e*sak velük, végzősökkel foglalkozzanak. Az e*gyezke*dése*k- 
nek, a sztrájkköve*telése*k lészbeni feladásának végül a ta n ítá s  újrainelítása lett az ere*dménye.

Az e*semények aze)nban rám uta ttak : a se*hne»ci hallgatók is hajlam osak be‘le‘soelródni a politikai küz- 
elelme*kbe*. Káaelásul a váre>s és a főiskola e>kozta -  vélt vagy valós -  sérelm eket minele*n korábbinál ag- 
resszíve*bb meklon tore)lják me*g, me^g ak ár a ívménybeli di]>loma feladásával is. Hol van mái* az a p a t
riarchális kapcsolat, ami őket a profésszom khoz fűzte?! Es hol vannak azok a polgár- és renelőr- 
bejsszantó „tóbiásozások” amikkel az alvó kisváros éjszakai nyugalm át zavarták me*g?! Xem, nmst 
m ár lövések dörelülnek, most m ár sztrájkok jönnek, most m ár fegyelmi eljáráse)k, kizárások következ
nek. Vajon nem lehet ezt a folyamatéit. me*gállít.ani?

T éijünk  azonban meg vissza a se‘lme*ci visze)iiye>k tag lalásának  e*gyik, 1905 körül e*gyre többet e*m- 
le»ge*te*tt elemére, a város által b iztosított m ű v e lő d é s i-  és s z a b a d id ő -e l tö l té s i  le h e tő sé g e k re . Ez ugyanis 
mind a lakossághoz való viszonyt, mind a hallgatók politikai, nagyvilágbeli tájékozóelását, tájékozott- 
sá gá t 1 >e folyá sol t a .

ZlYUSKA JKXO az ifjúsági kör millenniumi em lékiratában külön is kitért arra, hogy Se*hiie*e'e‘ii nél
külözni kell az „intelligvns szellem i élvezeteket. Exponált, kis városunk ilyene*k hiányával van, hiszen 
valam ire való szín ielőadást sem látunk se>ha.” Ennek aztán az le\sz a kéjvetkezménye*, hogy „a te*hetsé- 
ge*s embere*k is felüle*te*ssé válnak, me>de)ruk elvidékiese*elik, az akarat a köznapiasságban e*le*rnye*d. (...) 
Ila viszonyunk e tekintetben javulna, akkor ugyan nagye>bbára megszakaeloznának a mai ifjúsági élet 
kapcsai, ele* látókörének szélesse^gében, hivatásának nem es felfogásában m érhetetlenül nyerne az aka- 
elémiai hallgatóság. Tehát a hagye)mányok fe*laelásával he*lyet e‘iige‘elhetnének a „magasabb kultúrá
nak” -  ha e*rre* Selme*c alkalm as lenne.

A kérelést mimlemképpen ke*tfélé ke*ll bénítanunk, iiH*gpe*elig részben az id ő tö l té s r e , részbeti pepiig a 
k u l tu r á l i s  lehet ősegekre*, a „magasabb” szórakozás kérelemére.

Ha eze*k közül először az ielotöltést nézzük me*g, ielezniink ke*ll egy „helyzetje‘le*ntést” „A hallgatók 
jó  része -  írja GYÖRGY (xTSZTÁV a B ányászati és Kohászati Lapokban 1905-be*n -  kénvtele*n az e*lő- 
aelási órák u tán  vagy órák között különösen a téli hónapok a la tt, ( .. .)  vagy az utczán lengni s fázkenl- 
ni, vagy ])e*digaz úgynevezett »kör«-be* menni, a hol első ielőbe*n a kártyaasztal körül való kibiczele*sse*l
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vagy pláne kártyázással, vagy billiárdozással | így! | , esetleg egy pohár sör mellett, tölti el rövidke* sza
bad idejét. De m iután ily helyen rendesen az idő gyorsabban fut, a szabad idő mellett gyakran egy- 
egy fontosabb előadási vagy gyakorlati óra is könynyen elbliczeltetik.” A hallgatók aztán  „göngyölítik 
maguk (‘lőtt a problém ákat”; egyre kevesebb előadásra, gyakorlatra mennek be, m ert a hiányzás kü
lön is gondot okoz -  az újabb hiányzások feszültségét aztán  kocsm ákban vezetik le. Sőt olyan „kicsa
pongásokra” adják m agukat, amelyek „betegeskedésekre” adnak okot. A megoldás: megfelelő olvasó
szoba, ahol az ifjúság a lyukasórák a la tt tanu lhat, művelődhet; továbbá menza, ahol nem kocsmai 
körülmények között étkezhet. (A menza későbbi, 1911. évi m egnyitására m ár u ta ltunk . I tt  megjegyez
zük, hogy a hiányolt olvasószoba az 1 9 0 5 -1 906-os tanévben a Schittko-féle házban rendelkezésre állt, 
bár rendezettsége, különösen pedig világítása kívánnivalókat hagyott maga után .)

A kényszerű időtöltés ilyen levezetésével term észetesen nem mindenki érthetett, akkor sem egyet, 
illetve mai szemmel vizsgálva sem mindenben adhatunk  igazat azoknak, akik a kártya és az ital kö
rüli időzést egyedül Selmec speciális viszonyaiban keresték. Nem, mert. a d iákság ilyen irányú szóra
kozása nem kényszer hatására  alakul ki. Az más kérdés, hogy az említett, kényszerítő körülmények is 
hozzájárulhatnak. Es ebben ta lán  nem az a megoldás, am it a M agyar Erdész egyik cikkírója így fej
te tt ki: a tanárok  „ne jelenjenek meg hallgatóik között csupán dörgés és villámlás között, hanem  nyá
jasan , szelíden: am int apák gyermekeik között, barát, bará tai között..” (Ism ét a burschenschaftok „el
tem etésének” idejéből szárm azó szempontok té rtek  vissza!) Nem, sokkal inkább a cam pus, a ku ltu rá lt 
környezet, ahol tényleg van nemcsak olvasási, sportolási, hanem időtöltési, ha úgy tetszik, klubszerű 
elhelyezési lehetőség is. Az más kérdés, hogy ez utóbbi a körből is kinőhet. Az igény felkeltése azon
ban „a m agasabb k u ltú rán ” is múlik. Es itt valóban Selmec hátrányára  írhatták , hogy sem színháza, 
sem valamire való táncterm e nem volt. Mindezt azonban ismét árnyaltabban  kell látnunk. Selmecen 
nem m aradt el soha táncos ünnepély azért, m ert nem ta lá ltak  hozzá megfelelő term et! A színház- 
(később mozi lá to g a tá s i alkalm ak nélkülözése viszont valóban objektív, Selmec helyzetéből következő 
dolog volt. B ár az nem tömMiyszerű, hogy felsőoktatási intézm ény csak olyan városban lehet., ahol 
színház is van. (Gondoljunk Sopronra, ahol a XX. század nagyobbik felében volt ugyan színházépü
let, csak tá rsu la t nem m űködött benne. A főiskola mégsem akart elköltözni.)

„Részemről antiselm ecista vagyok -  írta a M agyar Erdészben egy hozzászóló - ,  bárm ily nehezem
re esik is a selmeei rom antikus kor tiszta és féltett (‘miékeinek az elvesztése, de egyben antibu- 
dapestista is. Ezzel az 1908-ban m egfogalm azott „an tibudapestista” véleménnyel egyezik tíz évvel 
később JÁXOSSY JÓZSKF is, aki úgy vélekedett, hogy a vidéki életre csak vidéken lehet felkészülni. An
nál is inkább, mert a bányáknak nem „selyem fiúkra” van szükségük, hanem a m unkájukért élő, be
csületes emberekre. A hivatásra viszont -  időtöltés szempontjából -  „nem a Ilibalkán, nem a csapszé
kekben és lebújokban kell Selmecen” készülni, hanem a selmeei úri családok körében. A selmeei pol
gárok mindig híresek voltak kedvességükről, vendégszeretetükről, amikkel a diákságot körülvették. A 
kulturális igények kielégítésére pedig — vélte JÁXOSSY -  építsenek „egy, a mai kor igényeinek meg
felelő redoutot |v igadót|, színházzal, mozival, táncterem m el.” E rre pedig akkor lesz lehetőség, ha a 
főiskola Selmecről való elhelyezése lekerül a napirendről, és a város is, és a vállalkozók is mernek a 
főiskolára, a főiskolai ifjúság igényeire tám aszkodva beruházásokba fogni.

A város veri helyzete

A főiskola körül kialakult bizonytalanság ugyanis nemcsak m agára a tanári karra és a hallgatóságra, to
vábbá a városra hatott vissza (m int közvetlenül érintettekre), hanem mindazokra, akik Selmeccel vala
milyen kapcsolatba, netalán üzleti viszonylatba kerültek. Egy olyan helyzetben, amiben Selmec és a vá
rost éltető (leginkább éltető?) főiskola volt, senki nem akart hosszú távú befektetésbe, fejlesztésbe fog
ni. Példaképpen a vasútvonal építését említjük meg. A Garam berzence-Sehnecbánya keskeny nyom tá
vú vonalon naponta három pár személyvonat közlekedett. Elképzelhető, hogy ennek az üzemeltetése 
igen-igen szerény jövedelmet biztosított még akkor is, ha az ipari üzemeket, azok szállítási igényeit is be
levesszük. (Közülük talán leginkább a Dohánygyár volt a vasútra utalva, mert- a bánya- és kohóművek 
berendezéseit, továbbá az évente szállítandó ólom és ezüst mennyiségét akár néhány szerelvény is elvit
te -  éves szinten.) Ebben a helyzetben érthető, hogy a többszín* em legetett vasúti átépítésre, a normál 
nvomközű pálya megvalósítására, annak folytatására nem volt sem állami, sem magánvállalkozó.
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A Selme*c végállomással közlekedő „A ncsa” átépítése mellett (am ire egyébként esak 194;") után ke
rü lt sor) a selm eebánya—hontném eti vonal kiépítése is többször felvetődött. Ezzel a város lényegesen 
közelebb került volna B udapesthez, mivel oda nem Zólvomon keresztül, nagy kerülővel, hanem az 
Ipoly folyását követve, közvetlenül el lehetett volna ju tn i. A vasútról többször jelentek meg biztató hí
rek (például 1918-ban: „A hontnénu 't-sehneebányai vasút összes műszaki m unkálatait elkészítették 
( .. .)  és most a hozzájárulási összegek beszerzését vették sorra. A vasút rövid időn belül megépül, mi
u tán  a bányakincstár is a megépítés mellett foglalt á llás t.” ), de ez a vonal soha nem készült el.

I tt u talunk rá, hogy az 1872-ben elkészült (Jaramberzence*-Sehne‘e4)ánya közötti vasút volt a legel
ső keskeny vágányú közforgalmi vonal. Ráadásul „selmeei sín”-ne*l készült, azaz 1000 mm vágány- 
távolsággal. Ez különleges volt az országban, s az esetleges folytatása is vagy ezzel, vagy normál 
vágánnyal volt lehetséges. (Akkor term észetesen a garam berzencei szakaszt is ki kellett volna cse
rélni.)

Amíg eddig a főiskola elhelyezésének kérdését a szakm ai egyesületek és a selmeei tanári kar ta r 
to tta  napirenden, 1 9 1 2 -1 8-ban a város maga volt a kezdeményező. Na nem az elvitelt illetően, hanem 
azért, hogy a selmeei főiskolát fejlesszék, és M agyarország második műegyeteme (esetleg gazdasági
é i műegyeteme) Selmecen nyeljen elhelyezést. A város vezetése a kormányhoz küldöttséget menesz
te tt, és teiTeihez állítólag m egnyerte a M agyar Mérnök- és Epítész-Egylet tám ogatásá t is.

A selmeei (újabb) memorandum benyújtására az adott alkalm at, hogy ezekben az években országos 
szinten vetődött fel egy új egyetem, egy új műszaki és gazdasági felsőoktatási intézmény létesítésének a 
szükségessége. M agára a műegyetemre term észetesen több város is pályázott. Érdemes a névsort végig
néznünk: Budapest, Pozsony, Debrecen, Szeged, Kassa, Nagyszombat, Nagyvárad, Pécs, Veszprém, 
(ívulaféhéivár, Sárospatak, Tem esvár és Selmecbánya. Látható, hogy mind a régi iskolavárosok, mind 
azok a városok megmozdultak a műegyetem érdekében, ahol a „kultúrm issziót” ugyanígy fél le in te tt vet
ni, mint Selmec esetében. Az új ipari, gazdasági központokról aztán nem is beszélve. Nem, Selmec eb
ben a társaságban nem lehetett nveTŐ. Mégakken* sem, ha a váre>si foerelőmérnök, ZÓLOMY IMRE — e*le*g- 
gé szímvi leseit len, nem jól érthető, illetve félreérthető -  „féjle)de\si vonalat” vázolt is fél pélelául a Magyar 
Erelész olvasói előtt. Az erdészeti egyesület lapjában, az Erdészeti Lapokban aztán nagyon higgaeltan ír
ták: „vajon miből ve>lna képe*s a váre>s, amelynek lakossága fogy estéiben van és szegény, a szükséges köz- 
intézményekét le'te\síteMii, amelyek nu*gis csak megköveteltetnének a várostól, mert ehégrc tényle*g csak 
félse*gélyezési evszköznek a korm ány me*g sem hajlaneló a műe*gyete*me*t tekinteni, hanem a várostól is 
megkívánná, hogy az e*bből ivá háruló kötelezettségekne*k megfeleljen és méltó le*gye*n az ország másexlik 
műe*gye*- térnének.”

A Selmec-kérdés 1917. évi újratárgyalása(i)

A máseulik műegyetem létesítésének ügye időve‘1 elakadt, aztán peelig a világhábe)rú kitörése* még to 
vábbi ne*hézsége*ket is felvetett. A pénzügym iniszter 1917-be*n mégis m egkérdezte a bányász-kohász 
kart, hogy az egy, T em esvám tt letesítenelő műegyetemhez való csatlakozásról miként vélekedik. A 
„te*svérszak” nem kívánke)zott Te*mesvárra, hanem  isme't a budapesti Jó zse t Műegyete*met .jelölte me*g 
a já rh a tó  útnak. U gyanakkor az erdész kar is meme)ranelume>t aelett be*, amelyben a korábbi ém vnel- 
sze*re*n alapuló álláspontját fejtegette.

SelmeH'bányát elvetette, sőt az önálló erdészeti főiskolát is. Helyette megleVő tudemiány- vagy műe*- 
gyetem luz való csatlake)zás meglett állt ki. E rre legalkalmasabbnak -  hasonle>an a bányászokhoz -  a bu
dapesti műegyetemet ta rte tta , míg másexlikként a pozsonyi tuele)mányegyetemet em lítette me*g. Ez ute'íb- 
bi me*llett nemcsak a környék erelős, ráadásul a hegyvielékitől a hullámtéri erelőkig mindenfele erele'íalak 
e*lőforelulása szerit, hanem Pe)zse)iiy jó  földrajzi helyzete is. Onnan minél Buelape\st, mind BeVs könnye*n 
elérhető. így a tanári kar régi álma, he>gy tuelniillik be*kape'se)leKlhasse/*k a tuele)mánye>s életbe, biztosítva 
lenne*. Te*me*svárnak épp a rossz fekvését, sőt éghajlatának szélsőséges ve>ltát rótták fel, „mely a tavaszi 
és nyári nagy hőse^gek ieleje^ben a szellemi m unkálkodást úgyszólván m egbénítja.” Ige*n, a szellemi mun
kának sem a hűvös-nvirke)s selmeei, sem a főné)-száraz temesvári nem felel me*g. Itt azért tetten érhet
jük  a tanári kar nagy, talán m ár el is túlzett igényét, elvárását egy új székhellyel kape4se)latban.

A tanári kar ezen álláspemtját természetesem az O E E  is megvitatta, sőt kiilönbizettságot küldött 
ki a kérelés megvizsgálására, tárgyalására. A bizottság (amelynek tagjait ARATÓ ( iYKLA, ele P()LLKRK 
(iKRARD, Kaáx  Ká r o l y , M tz sn a y  G é z a , T o m i’sáxyi ( iYI’la és Va d a s  J kxö  alkotta) álláspemtja
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az volt, hogy a tanári kar műegyetemhez való csatlakozási kérőimét kell tám ogatni. Azt azonban, hogy 
a m ár meglévő budapestihez vagy más városban létesítendőhöz akarnak-e csatlakozni, az O E E  nem 
látja sürgető kérdésnek -  hadd döntsön a kormány.

A kérdés ilyetén való nyitva hagyása indította aztán  Kassa városát a rra , hogy sa já t m agára hívja 
fel a figyelmet. Mivel két korábbi egyetem alapítástól is elesett, ak á r önállóan az erdészeti főiskolát, 
akár egy új műegyetemet szívesen látna. Érvként hozta fel, hogy a város az erdészeti ok ta tás szem
pontjából ideális fekvésű, és közlekedési szempontból sem eldugott. U gyanakkor a gazdasági élete 
110111 tud úgy fejlődni, ahogyan szeretnék, ezért a ku lturális életet, benne az ok ta tás t kívánják erősí
teni. Ráadásul a m agyar nemzeti hagyományok is a „Rákóczi várm egyék” tám ogatása mellett szól
nak, hiszen „a m agyar főiskolák a m agyarság erős várai, de csak akkor igazán azok, ha meg tud ják  
óvni, sőt fejleszteni képesek a m agyar nemzeti szellemet és európai nívójúak tudnak  lenni anélkül, 
hogy nyugatossá vagy nemzetközi szelleművé válnának”

Kassa mellé azonban sem az O EE igazgató-választmányában, sem a közgyűlésen nem állt senki. Sze
rezze meg előbb Kassa a műegyetemet -  vélték - ,  akkor majd oda fognak menni az erdészek is. A köz
gyűlésen FEK ETE Z o l t á n  főiskolai tan ár -  elfogadva a decentralizáció elvét -  inkább a pozsonyi tudo
mányegyetem mellett kardoskodott. A közgvűlés mégis a helymegjelölés nélküli választmányi határozati 
javaslatot fogadta el. Figyelemre méltó a későbbi „első erdész” IvAÁN KÁROLY többszöri felszólalása, aki 
a választmányi ülésen Temesvár mellett kardoskodott, (1918 őszén aztán az erdészeti középfokú oktatást
-  éppen az ő segítségével -  ott indították meg.) A selmeei problémát, azonban mindez még mindig nem ol
dotta meg, holott mindenki egyetértett abban, hogy ezt m ár akár a háború vége előtt rendezni kell.

Az erdészek mellett a bányász-kohász szakok is a főiskola elvitele mellett voksoltak: „a bánya- és 
kohómérnöki szakoktatás rég vajúdó, de im m ár elodázhatatlan kérdése csak úgy oldható meg siker
rel és végérvényesen, ha a bányászati főiskola, m int egyenrangú faku ltáns a budapesti kir. József- 
műegyetomhoz kapcsoltatik .” A bányász-kohász professzorok mögött, azonban nem állt úgy ott a szak
mai egyesület., az OM BKE, m int az erdészek m ögött az O EE. Iliába in tézett BARLAI BÉLA levelet a 
szaktársakhoz, hogy „a ti eszetek a technikai, a független és logikus gondolkodáshoz szokott, s így 
meg fogjátok érteni a főiskola tanári karának  az álláspon tjá t”, a „logikus gondolkodású” vidéki kol
légák nem akartak  a professzorok mellé állni. Azok legelőször azt javasolták , hogy mivel a korm ány 
nem fogja a selmecieket B udapestre engedni, K assára vagy Tem esvárra ne menjenek. Aztán az 
OMBKE a vidéki szakosztályoktól részletesebb véle inéi ir t kért, amelyeket majd az 1918 szeptem be
rére m eghirdetett közgyűlésen kívánt m egtárgyalni. (A tém a ism ételten közgyűlésre való tűzését első
sorban a „professzor u ra k ” szorgalm azták.)

A főiskola léte valóban magyarságmegtarió erő

Közben Selmecbánya vezetősége sem tétlenkedett. Több beadványban, majd képviselői interpelláció
ban kérte a főiskola elhelyezésének kérdését a városra nézve kedvező módon megoldani, azaz 
Selmecen hagyni. Em -endszerének legfontosabb pillére (okkor m ár) a város „kultúrm isszió ja” a 
nemzetiségi vidéken kifejtett m agyarosító hatása .

Tekintsük ezt meg egy kicsit közelebbről is!
Ila  Selmecbánya nemzetiségi megoszlásút vizsgáljuk, akkor érdem es ezt időbeli változásokkal 

együtt tennünk. Azt is meg kell azonban jegyeznünk, hogy Sehnec-Bélabányához 6 m ás település 
(„külutca” illetve külső kerület) is ta rtozo tt, így a városm ag, a szűkebben vett Selmec általában m ás
ként oszlott meg nemzetiségi tekintetben, mint a térség. (E rre  is fogunk példát hozni.)

(fő)
Összes népessé g M agyar 

anyanyelvű (fő)
Német Szlovák

1880 15.265 1.542 1572 12.075
1890 15.280 2.584 1186 11.488
1900 16.875 8.258 918 12.116
1910 15.185 6.840 458 8.841
1921 18.264 660 299 11.950

71



Megjegyzés: az össznépességből (vízszintes sor) hiányzó 2-500 fő az „egyéb” kategóriából, illetve 
a zsidó valláshoz tartozóból tevődött össze, m ert ez u tóbbiakat nem az anyanyelv, hanem a vallás alap
já n  ta rto ttá k  nyilván.

A várost, Selm ecbányát szűkebb értelem ben véve pedig azt az 1910-os adatot idézhetjük, amely 
szerint az összes magyarul tudó 8 3 / -a lakott Selmecen és csak 1 7 '/ -a a külső részeken, míg a szlo
vákoknál ez az arány  3 7 ,3 5 -6 2 ,6 5 '/ ,  a ném eteknél pedig 7 7 ,2 4 -2 2 ,7 6 / (Az összlakosság 5 7 ,1 7 / -a 
volt selmeei, a külutcákban pedig 4 2 , 8 3 / -a lakott.)

A sta tisz tikai adatokból egyértelm űen látszik az 1880-as években m egfogalm azott Bívznyik-féle* 
jövendölés helyessége*. Azaz: a főiskola elkerülése, a m agyar tisztviselői kar elmenekükv után a vá
ros „elsüllyedt a szláv tengerben” A város vezetői teh á t ebből a szempontból helyesen ítélték meg a 
viszonyokat, Vajon a többi szem pont mennyiben állta m eg a  helyét?

A város szem pontjait RoTII (*YlTLA 1918 áprilisában cáfolta meg. Ehhez előbb a M agyar Mérnök- 
és Epítész-Egylet előző évi h a tá ro za tá t idézte, amely szerin t „nemzeti érdek” a főiskola Selmecről va
ló elvitele. Nemzeti érdek, m ert a szükséges m űegyetemet K assán kell felépíteni, am inek a magva ép
pen a Selmecről elköltöztetett intézm ény lehet. Az új, a háború u tán  felépülő M agyarországnak 
ugyanis modern technikai ism eretekkel rendelkező m érnökökre van szüksége*, amelyek kiképzésén* 
Kassa az alkalm as helyszín.

Ezzel szemben Selme*c város 1918. m árcius 12-én tarte>tt közgyűlésén nemze*ti érele*knek a főiske)- 
la Se*lmece*n való tartását- monelta ki. Ezt többek között azzal inele>kolta, hogy az intézm ény elveszté
sével „Se*hne*czbánya megszűnnék a m agyarság \velőbástvája lenni s főfészke ve)lna m indazoknak a 
nemzetiségi m ozgalm aknak, melyeknek a m agyarság elnyomásuk a czéljuk” és „a me)st meginduló 
cse*h-t.e>t mozgalom ( .. .)  k iszám íthatatlan  veszendőimet, je len t m agára a m agyar nemze*ti állam ra is.

KOTII a vám s eme söteH vesze*elelmét nem hiszi el. Se>kkal inkább azt ve*ti fel, hogy miért nem te tt 
enlelig is a vám s valam it a fejlesztés, memeljuk, a fia talság  lakásínségének, a vízvezetékek vagy éppe*n 
a kulturális intézm ények kiterítésének az érelekében. A magyarázatot, is m egtalálja: a csewlbo ju to tt 
bányászat, az elszegényeelett vám s legfelje*bb te n ez n i tuei (pélelául vasúti összeköttetést IIe)ntnéme*ti 
felé), ele anyagi álelozatra nem képes. Felterjesztéseket, tiltakozáse)kat tud  írni, ele nem látja be, he)gy 
a m agyar fiatalság  érek'ke éppen Selmecbánya elhagyása, almi csak a tespe*dtsége*t, a nemzetiségi ne
hézségeket és legfőképpen a szellemi igénytelenséget lá thatja , látja. Ezzel szemben Kassa -  és RoTII  

e* mellett a vám s m ellett teszi le* a voksát -  m agyar város, ahol az ifjakat lüktető élet, le>l>ogó hazasze
rete t és mindazok a ku lturális és jóléti berendezések fogáéi ják, amelyek megt ere* intésé ív Selmecbánya 
az e*lmúlt e'*vt.izee lekben nem ve)lt ké|)e*s. RoTII  végül -  felelevenítve egy korábbi javaslato t -  a város
nak katonaság, elsősorban m agyar tüzérség me*gsze*rzése*t ajánlja. Akkor ne*m le*szne*k iiívsek az aka- 
elémiai épületek, és akkor nem fog a m agyar szó sem hiányozni a városból -  véli.

Valamiben azonban RoTI I  ( i Y l TLA téwelett. Olvassuk csak! „A M agyar Államnak -  írta -  mindig 
lesz annyi e*re*je* és ak a ra ta , hogy a selme*czbányai, me*g me*g sem született pánszlávizm ust a főiskola 
segítsége* nélkül is még csírájában e*lfojtsa.” Ne>s, tueljuk, he>gy néhány hónap múlva be*bize)nyose)ele)tt; 
az állam nak sem akara ta , sem ereje nem ve)lt a nemzeti érelekek megvetésére*. ROTII m entségére le*- 
gye*n monelva, he>gy e*zt nem csak ő, hanem az ország lakexsságának a zöme* sem gonelolta.

A város azonban továbbra sem hagyta annyiban a elolgot és a miniszterelnökhöz -  CZOHOR 

LÁSZLÓ képviselő ú tján  -  interpellált. WEKE RLE SÁNDOR e*zt az egész Selme*c-kérelést a főiskola ta 
nári karának  kényelemigrnve'vel próbálta meg elh itetn i (bár azt memelta, hogy „szakszerű szem pont
ból e*z a kérelés tisztázva még nincs”), így aztán  a selmeciek me*gnyuge)dhattak. Es am ikor WEKERLÉt  

októbe*r végén KÁROLYI MIHÁLY válto tta fel, az Erelészeti Lapokban nem feleelkeztek e*l megemlékez
ni arról, hogy W EKE RLE távozásával ta lán  új helyzet, új viszonyulás fog kialakulni a Selme*c-kérele*s- 
be*n is. Mi, utódok m ár tueljuk, hogy valóban új helyzet teremtőelött, ele e*gyáltalán nem a pre)blémák, 
a sürgető felaelate)k megolelására.

Még a Roth-féle, tulajele)iikép|)en össze*foglaló áttekintésből egy gonele)latot emelnénk ki. Nevezete
sen azt, he>gy a Selmecen végzett, emuan elszárm azott hallgatók sokkal inkább csak ifjúságuk „arany
k o rá ra” emlékeznek vissza, m int a vám sban ve)lt iiehézse*gekre. Ráaelásul ők nem is élne*k évről e'*vre* 
Se‘lme‘ce‘ii, úgyhogy a je*le*nke)r problém áit se*m tuelják me*gérteni. Köztük kaphatnak  lábra te*hát olyan 
néze*te*k, he>gy ha apáinknak, nagyapáinknak és nekünk jó  ve>lt Selmecbánya, akkor az utánunk 
jövőknek is jó  ke*ll legyen. így a Selmectől táve>l élő szak társak  -  vélte* RoTI I  -  kizárólag érzelmi ala
pon, a hagyományok ápolása szempemtjából közelítik meg a kérelést.
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Az OMBKE 1918. évi állásfoglalása

Ennek jó  példája lehet JÁXOSSY JÓZSEF petrozsényi ni. kir. bányabiztosnak 1918-ban nyom tatásban 
is me*gjeie*nt, „Elvigyiik-e a 111. kir. bányászati és erdészeti főiskolát Selm ecbányáról?” című plamflet- 
je. A szerző, aki egyébként a Mensa Akademica 1911. évi ínegtereintőjeként vált ism ertté, azonban a 
logika, az észéi-vek szigorú sorrendre* rakásával m utat rá a tanári kar (és az általuk  befolyásolt e*gye*- 
süle*te*k) törekvéséne*k me‘galapozatlanságára.

Ennek alapján az Országos M agyar Bányászati és Kohászati Egyesület Zsilvölgyi Osztályával ki
m ondatta, hogy
1. A főiskola Se»lmocről való elhelyezésének kérelésot le* kell venni a napire*ndről. Ezze*l el ke*ll érni, 

hogy a vám s, továbbá a korm ány és legfőképpen a vállalke>zók niinelaze)kat a beruházásokat elvé
gezhessék, amelyeket enklig a foiskola bizonytalan selme*eM léte* m ia tt halogattak.

2. A főiskolát műegyetemmé ke*ll fejleszteni. Ez az ok ta tás színvonalának emeike*elésé*t, továbbá a 
kapeseióeló szakok táme)gató szerepének a me*gjelei lése'*t vonná maga után. Egyúttal me*ge>ldaná az 
ország műszaki kéjreiben évek óta sü rgete tt másoelik, ille*tve harmaelik műe*gyetem kérdéseit.

3. A tanárok  erkölcsi és anyagi sémiméinek oivoslását, E ttől az t várta , he>gy a tanárok  nem vágynak 
többé a buelapesti, \ T fizetési esztályt, biztosító műegyetemi állásokba (a főiske)lai tan ám k  e*ggyei, 
illetve* kettővel lejjebb veitak), hanem  Selmecen találják  me*g a bolelogulásukat. P láne akke>r, ha 
minelazok a cím- és e*gyéb egyetemhez kötődő rangbeli me'itóságok őket is ugyanúgy megilletik, 
mint a budape*sti kollégáikat.

4. A főiskolát ne* a pénzügyi és a folehnűveiésügyi tárca felügyelje, hanem a vallás- és közoktatásügyi. 
Ezze*l el lehet érni -  vélte - ,  hogy ne egy szűke*bb m inisztérium  érelekei, hanem az e*gész ország 
szempontjai tám asszák alá az intézm ényre vematkozó elöntéseket.

5. Selme*cbánva büszke*sé*ge* me'gmarael, ame*ly a vám st újabb álele>zatok me*ghe)zatalára ösztönözheti. 
Egyúttal pe*elig a selmeei eliákélet emlékeVel szerte az országban deigozó szakem berek is fokozett 
se*gítőkészséggel fbrelulnak az alma m ater székhelye felé.

6. Az előzőekből következően a Zsilvölgyi O sztály „országos nmzgalm at indít Selmecbánya váre)sának 
felvirágoztatása éreleké*ben...
Az OM BKE szeptem beri közgyűlésén aztán  hiába szólaltak fel a se*lme*ci pre)fessze)rok isméte‘lte*n 

Seimev ellen, a közgyűlés 15 szavazati többséggel elvetette* a Selme*cről való elköltözést. U gyanakkor 
újra me‘gígérte*, he)gy küldöttségek, felterjesztések ú tján  já ru l az „összminisztérumhe)z” hogy a 
fő iskolát m űe'gyet eniiiié fej 1 esszék.

A bányászok-ke)hásze)k te'liát se)kkal inkább hagyemiánytiszteie'íbbek lettek ve>lna, m int az e*rdészeid 
Vagv ke*vésbé tisztelték volna a volt professze>raikat, hogy ellenük is me‘gvé*dték az álláspontjukat? Erre* 
nem tudjuk a választ. Egy (lole)gra azonban minelenké*ppen fel ke*ll hívnunk a figvelmet. Mind az O EE, 
minél az OMBKE kitarto tt eredeti határozata mellett; az e*gvik Se*lnie‘e-et ke*zdettől fogva elvetette*, míg a 
másik kiállt a város me*llett.

A Selmecről való kényszerű elköltözés

1918 nyarán nu*g azt lehetett olvasni az Erdészeti Lapokban, hogy „a ham ztérről szabadságéit, vitér
ségi érme*ktől dagaeló mellű 12 szép szál katonatiszt-hallgató” főiske)lás u tazo tt nyári nagygyakorlat
ra Le>se>nora, az ottani faapríte>teie*p, mezeígazelasági gépgyár és sörgyár me*gtekintésére*. Ez u tán  az 
augusztusi program  után  azonban jö tt  az ősz, a selme*ci főiskolások legmozgalmasabb és le*gszome)- 
rúbb ősze*.

Az 1918—19-e*s tanév őszi fékve* e)któber 6-án ke*zelé)elött, Az előaeláse)kat e*lniéle*tileg 400 hallgató 
számára ta r te ttá k  volna (30 fő kivételesei valamennyien a frontról hazatért, korábban beiratkozott 
diákok voltak), de a Se*lme*cet is e*lérő spanyeinátha-já ivánv  m iatt a padsorokban csak néhányan ül
tek. l Tgyanakke)r az ország politikai helyzete minél jobban izgatta őket, mivel az október 20-án a 
fővárosban m eg tarte tt diákkonferencia szám ukra, a nevükben is követeléseket, az ország korm ányá
hoz intézett kívánságokat fogalm azott me*g. A foiskola vezetőségének viszemt az veit a kívánsága, he>gy 
a hallgatóság készí'iljöu fel az esetlegesen m egalakítandó polgárőrségbe*n való részvételre*.

Selmecbányára a buelapesti fbrradalemi, a Nemzeti T anács m egalakulásának híre* ektóber 31-én, 
távirat ú tján  ju to tt  ei. A h írt mind a tanári kar, mind a hallgatóság -  mivel a táv irato t mé*g alá sem
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írták  -  előbb kételkedve fogadta, majd valódiságáról meggyőződve a városi hatósággal egyetértésben
-  megfelelő, nyilvános tárgyalások u tán  -  m egalakította a karha talm at. A városban tartózkodó 
(egyébként cseh) tüzérezredet szolgálata alól felm entette, s az új korm ányra letett hűségeskü, na meg 
a bányakarhatalom  (amely a m agyar honvédséget képviselte a városban) fegyvereivel a polgárőrség 
elkezdte a szolgálatot. E rre  annál is inkább szükség volt, m ert a budapesti korm ány Sehnecbánvára 
karha ta lm at -  a főiskola tanácsának  határozo tt kérésére sem -  nem rendelt, ki, továbbá mert novem
ber első napjaiban megérkeztek a frontokról a leszerolőket szállító katonavonatok. A frontkatonák ön
bizalm át a náluk lévő fegyverek adták , de azokat a karhatalom  elvette, a lövöldözést, részeg duhajko
dást m egszüntette. U gyanakkor a feladatokat nem csak a városban, hanem a környékén is ellátta.

November l()-étől a hallgatók egy 10 tagú katonatanácso t alak íto ttak , amely minden intézkedési 
jogot m agának ta r to tt  fel. Ez akkor vált jelentőssé, am ikor híre jö tt; a csehek átlépték az ezeréves ha
tá r t  és a „tót várm egyék” elfoglalását tűzték  ki célul. Míg a főiskola vezetősége a budapesti korm ány 
intézkedésére vált, az em lített katonatanács a végsőkig való ellenállásról döntött.

December elején a budapesti korm ány elrendelte a főiskola ingóságainak összecsomagolását és az 
ország középpontjába szállítását, miközben a hallgatóság fegyveres ellenállását m egtiltotta. Az 
előadásokat beszüntették , s a főiskolai tanács kérte a hallgatóságot: katonai rangjukat, hősi jelvénye
iket ne viseljék, az esetleges megszállókat ezzel ne provokálják. (Ilad d  jegyezzük meg: az újkori há
borúkban még a hadi fogságba esettek is m eg tartha tják  rendfokozatukat és k itüntetéseiket ...)

S a zűrzavarban ekkor még Selmecbánya városi tanácsa is lépett: (helyi) határoza tta l m egtiltotta 
a főiskolai tárgyak  és eszközök elszállítását. A tiltó rendeletnek a városi rendőrségnek kiadott paranc
csal próbáltak meg nyom atékot adni, miközben a csehek m ár Zólyomban voltak. A főiskolai tanács 
m indenesetre a szállításokat beszüntette, s a teljes felelősséget a városra háríto tta . A hallgatók de
cem ber 13-án rendkívüli köri ülésen döntöttek a menekülésről, a város elhagyásáról. Fegyvereiket 
részben eldugták, részben m agukkal vitték, míg szegényes ingóságaikat szánokra, szekerekre rakva 
vitték llon tném eti felé. A járm űvek  kiállításában a városi lakosokon kivid a hontszentantali jószág- 
korm ányzóság is segített. A főiskolai felszereléseket szállító vonatot (íaram berzencén a csehek meg
állíto tták , és a hadviselt, tiszti rangban lévő főiskolás kísérőket megalázó módon kezelték; nemcsak 
csom agjaikat, hanem személyes tárgyaikat, például a zsebórájukat is (‘lvették. A hallgatók ezzel az él
ménnyel ju to tta k  el Pestre, hogy a felfordult országban lehetőleg szüleikhez utazhassanak.

A főiskola leszerelése teh á t m egakadt, de a rek tor legfőbb gondja m ár a jövővel, a Selmecről való 
kényszerű elköltözés u tán i helyzettel való foglalkozás volt. Ennek érdekében többször is já r t  a főváros
ban, de sem a földművelésügyi-, sem a pénzügym inisztérium  nem tudo tt a selmeei kérdésekben, kéré
sekben végrehajtható  döntést hozni. Annál inkább az új hatalom , a cseh-szlovák állam.

1919. ja n u á r  9-én a teljhatalm ú m egbízottak jelentek meg, akik a főiskolát kívánták átvenni. RÉZ 
( jÉ/A rek to rt főleg azért vonták felelősségre, hogy az eszközök egy részét m iért szállították el. Továb
bi kérdésük volt, hogy vajon lehet-e az ok ta tás t folytatni, illetve kik, milyen oktatói kar áll jelen pilla
natban rendelkezésre.

A főiskolai tanács válaszában kiemelte: ha a hallgatókat m ozgásukban (visszautazásukban) nem 
korlátozzák, akkor a tanév végéig m agyar nyelvű előadásokra sor kerülhet. Továbbá kérték nemcsak 
a főiskola fűtésének, élelmiszerrel való ellátásának, hanem a tanárok  személyes tárgyainak, továbbá 
fizetésük b iztosítását is. Ezzel szemben a visszatérni akaró hallgatókkal a csehek durván bántak, sőt 
a hónap végén a tanári kartól hűségesküt kértek. Mivel ők a m agyar kormányhoz kötődő hűségükről 
lemondani nem akartak , az új esküt m egtagadták. Az épületekben szaporodtak a katonák, akik a 
főiskola autonóm iájáról nem ak a rtak  tudom ást venni, s így egyre több, elsősorban hallgatókkal való, 
vita kerekedett. E rre  a cseh katonai prefektusnak február 19-én -  in ternálás terhe mellett -  minden 
visszajött, netalán Selmecen m arad t, de nem selmeei illetőségű hallgatót 24 órán belül k iu tasíto tt. A 
tanári kar m árcius 15-én -  egy pozsonyi tá rgyalást követően -  kénytelen volt tudom ásul venni: ha 
nem hajlandók a cseh-szlovák állam szolgálatába belépni, akkor (‘1 kell hagyniuk Selmecbányát. Né- 
hányan, főleg az altisztek közül, felesküdtek az új állam ra, míg a többiek a személyes ingóságuk ös
szecsomagolásához, az útlevelek beszerzéséhez, netalán néhány tanszéki tá rgy  becsomagolásához lá t
tak. Ez utóbbi nem volt egyszerű, m ert a korm ánybiztos elkezdette a tárgyak  le ltároztatását.

Közben Budapesten eldőlt: sem nem B udapest, sem nem Miskolc vagy Gödöllő, hanem Sopron lesz 
a főiskola új, ideiglenes helye. Tehát a költözésnek, elhelyezésnek most m ár elsősorban csak a meg
szállók akadékoskodásai voltak az ú tjában.
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M árciusban a fegyverszüneti bizottságnál igyekeztek elérni, hogy Selmecről a taneszközeiket is e‘l- 
vihessék, ék' te)vábbra is csak a tanárok  elvonulásáról lehetett szó. Közben a tárgyalások a m agyar ta 
nácsköztársaság kikiáltása m iatt megszakaeltak. Annál is inkább, m ert az április 7-ei a növénytani 
tanszéket is érintő kormánybiztosi szemlén m egállapították: a tanszéket vezető eir. K ö y e s s i  FEREXV  

a bútom kat, a laboratóriumét., sót a különböző vezetékeket is re>mbe>lá.sszeníen hagyta hátra . A főiske)- 
lai tanács aze)nban igazolta: a tanszékvezető nem rom bolhatott, mivel a m unkálatokat a helyi szakem 
berek ve"‘gezték. A paellózat fel szén léseit pedig a könnyező házige)mba kám sítása tette* inde>kolttá. Cseh
szlovák részről azonban a gyanakvás, a tanáre)k utáni nyemiozás nem szűnt me‘g.

IjI( IIXKK JÓZSEF rektori hivatali dolgozó éreleme, hogy vizsga- és főkönyvek -  meglehetősen kalan- 
elos úton -  Se'lmeuTŐl elkeTÜltek. Ugyancsak ő hozta el a főiskola és e'gyik-másik ta n á r  pénzkészleteit is.

A tanári kar jelentős része1 1919 áprilisában kapta me‘g az útleveleit, és rake)elhate)tt. be a vagemejk- 
ba. A vonat Fülek felé haladt, ahol az u tasokat a elemarkációs vemalon kiszállították, „s egy pajta fé
lében métkezdén lőtt a motozás. IIe>gy mit je len t az -  írja az egyik visszaemlékező -  egy gyűlölettől 
fűtö tt ide'gen katonaság  m etozása, azt nem lehet leírni, az t csak elképzelni lehet, a m ers , ehuva bá- 
násmóelet, amiben a me^gmotozottak részesülnek. ( .. .)  L áttam  pélelául, hogy ( .. .)  az egyik mote)zó oly 
durván tám ad t Krippelnére, s ha jól emlékszem, az órát elvette. A m ásik áldozat, akire emlékszem, 
Szentistványi volt, akinek elvették a bekecsét.” Mivel Fülekről S algótarján  felé nem ment vonat, így 
az u ta t gyale>g kellett folytatni. „Ma is fájó szívvel gondole>k arra  a szemiorú jelenetre1 -  íija LlCIIXER  

JÓZSEF - ,  mikor egy S ZÉ P BÉLÁXÉ nevű assze)iiv minden erejet megfeszítve segíti az akke>r m ár úgy
szólván világtalan I)r. BARLAI pretesszort, vagy am int bukdácse)l SZEXTISTVÁXYI professze>r, s ahe>gy 
I)r. FODOR pre>fessze)r me'gbotlik a sorom pe>elre)te>n, majel nehez hátizsákjával leígnnil a vasúti tö ltésén .”

A tanári kar jelentős részének átköltözéseivel április végén Se>pre>nban me'gkezelődtek az előaeláse>k. 
K kkora Káre)ly-laktanyában berendezett előaelókban 326 fő hallgató ült. Tehát se)kan lem aradtak , ki- 
maraeltak, netán kiváltak aze)k közül, akik ősszel me'g Selmecem rem élték tanulm ányaik  folytatását. 
Ráadásul nemesak a Selmectől való elválás keserűsége, hanem a soproni viszonve>k is nyom asztóan 
hate ttak  rájuk. Igen, akik evekig a fre)nte)ke>n katonáskodtak, m egalázónak ta r te ttá k , he>gy éppen egy 
laktanyában nyertek elhelyezést, éppen csak e t t  tud ják  folytatni a civil életüket, amilyen körülmények 
között. ke)i*ábbi eveiket töltötték. De el kellett fbgaelni, mivel az e>rszág általános blokáel a la tt ve>lt, sőt 
a szomszédokkal hábe)rúban állt.

A m agyar vörös haelseivg jú n iu s 6-án felszabaelította Selmecbányát.. A vám slmn háre)intagú elirek- 
tórium alakult, ame'ly mellett főiskolai hallgató is vállalt irányító sze'repet. Kz azemban csak néhány 
napig ta rth a to tt , mivel jún iu s végével me'gkezdexlött a vörös haelsereg visszavonulása. A nu‘g Sel
mecen tartózke>eló t.anáre)k Pozsonyon át Se)pre>nba indultak, amivel végképp m egszakadt a főiskola 
selmeei története.

Késeibb, a Sopronba történő áttelepülés u tán  a tanárok , alkalm azettak  netalán még meglevő saját 
tulajelonú ingóságaikat és ingatlanaikat ad ták  el -  „távvezérléssel”, és e*lkc»pzelhető, he>gy milyen nyo
mott áron. Ugyanígy került iek'gen tulajdonba az Ifjúsági Kör háza is. így végül az „ősbányavám s” 
m ár csak az eMiilékekben maraelt meg. A több évtizedé húzenló Se‘lmec-kérdés elrasztikusan e>lel<)de>tt 
me'g, úgy, ahogyan soha semki nem is képzelte.

A „Les vem Schem nitz!” -  „KI Selmecről!” mozgalemi teh á t ilyen megalázó, szégyeknte‘ljes és iga
zán lehangoló meneküléssé válte)zott. Kzt sem a tanári kar, sem a eliákság, ele* a ke>rábban Selmecet 
elvető szakmai egyesületek sem gonelolhatták. A politikai, katonai kényszer alapján elvégzett k iürítés 
ráaelásul nem e'gy Xene>phem-tele „anabaszisz” volt. Nem, ezeknek a karoknak nem volt a m aradék e>r- 
szágban semmitele bázisuk, ahová visszatérhettek  ve)lna. Sőt, e>lvan intézm ény sem akadt, amely ide>- 
iglenes bázisul szolgálhatett ve>lna. Uj helyen kellett tábo rt verni, és a se>rs fintora, he>gy Se>pron is nu‘g 
ugyanazokban a hónape)kban, 1919 második felében ielegen megszállás rémevei nezett szembe. De az 
már egy következő, a soproni evtizeeleket feldolgozó tanulm ány tém ája lehet.

Összefoglalás

A főiskola tanári karának 1917. évi felterjesztése'tKMi olvashatjuk: „Amint az életképes város sze'bben, 
fényese'bbeMi kél ki poraiból a kiállott tűzvész u tán , úgy kell az életre h ivatott országnak is megerősöel- 
nie és felvirágoznia a háborút követő béke ke)rszakában!” Ne>s, ez nem következett be. A történelm i
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M agyarország romokban hevert, kiszolgáltatva az ellenséges hatalm ak kénvének-kedvének. A békekö- 
tés mégis meghozta az ország gazdasági és ku lturális élete űijászeiTezésének lehetőségét, benne a fel
sőoktatásét is. Sopron „erdész főváros” lett, ahol a két világháború közötti időben főleg azok a ta n á 
rok tan íto ttak  -  legalábbis az erdész karon - ,  akiknek jó  részét a Selmecről való menekülés utáni hó
napokban K a ÁN KÁROLY helyettes á llam titkár jav asla tá ra  nevezték ki. Hogy aztán a szervezeti vál
tozások sem akkor, sem pedig a második világháború utáni időkben (sőt napjainkban símii) nem szűn
tek meg, nem csupán Trianon, továbbá az újabb, vesztes világháború következményeként kell értékel
nünk. Xem, hanem a Selmec-kérdésben is mindig o tt lévő gazdasági, ebből következő (országos) pénz
ügyi és politikai szem pontokkal. S ezek hol az egyik, hol a másik követelésre, célra voltak kedvezők, 
illetve1 hátrá lta tók .

Ila  most, jó  száz év u tán  próbálnánk m érleget vemni abban a kérelésben, he>gy vajem a Selmece't 
ellenzőknek, vagy éppen az azt pártolóknak volt-e igazuk, az előbb em lítetteket feltétlenül figyelembe 
ke‘ll vennünk. Selmee' valc)lmn egy -  mai, elivatos szóhasználattal megfogalmazva -  „szen es fejle'kleV’ 
emhnénvekeMit vált minél a bányászati-ke)hászati, minél az erdészeti felsewktatás székhelyeivé. De 
ugyanígy „szerves fejleklésnek” kell felfognunk az ércbányászat vissza fej lek léseH is, ami aztán a város 
elszegényedéséhez, e>zzel együtt az intézm ény lehe'tőseígeinek a beszűküléséhez \cze‘te‘tt. Selmee balsze- 
rencse‘jé re  a műszaki felsőejktatás eme bázisán ikmh fejlődött tovább pélelául sem a (bányászati) gép
gyártási, sem a -  memeljuk -  geológiai tueloniányejs ku ta tás , okta tás, így a selmeei intézm ény valóban 
kezelte* elveszíteni helyzeti előnyeit. A tanári kar ezt felism erte és a me'goleláse)k u tán  ku ta to tt, amit 
azonban át- és átsző ttek  a legkülönfelé'bb egyéni érdekek. Ugyanez é n é m e s  az erdész szakra is, rá- 
aelásul e)tt még több le ténTként a bányásze)k-kohásze)k „bénító h a tá sa ” is szerepelt. Me*gis, éppen a két 
világhábe)rú közötti történelem  bizemvság rá, he)gy egy ilyen közegben is ve>lt le‘he‘tőség a továbblépés
ié. Ugyanakke>r el kell ism ernünk, he>gy az a bizonyos „szerves tejlőelés” Selmecen látható  zsákutcája 
nem egyediül bányász-kohász-erelész probléma, hanem az e)rszág X IX -X X . százaeli gazdasági és pe>li- 
tikai változásainak egyik „term éke” S ebből a szempontból vizsgálva az eVtize'ele'k se>rán felhozott pro 
és kontra én e k e t, összesse^ge^ben ininelkeH e>lelal álláspe)iitját el kell fogaelnunk.

A „Selmec-kérelés” teh á t történelm i távlatból is a nehezen megolelható, ta lán  éppen alig megvála
szolható felaelate)k közé tarte)zik. Akkeu* penlig e*sak az m arad, hogy a szívünkre' hallgatva Se»lmeee»t si
rassuk, míg az e»szünkre tám aszkodva fogaeljuk el: Selmeeet előbb-utóbb el kellett hagyni.
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Érkezés Selmecbányára

Vártól Selmecig

A harm adik selmeei vándorgyűlés útvonala Yáctól Selmecig ta rt , miközben két fontos középhegység 
jellegű term észetföldrajzi tá ja t, a Börzsönyt és a Selmeci-hegységet lehet részletesen megfigyelni, 
amelyeket egymástól az Ipoly völgye választ el. A Börzsöny és a Selmeci-hegység sok közös vonással 
bír. M indkettő a K árpátok belső vulkáni övezetének tag ja, igaz, a Selmeci-hegység az északi, a Bör
zsöny a déli vonulatához tartozik. A két hegység fő alapkőzete az andezit, amely 16 -14  millió évvel 
ezelőtti vulkánosság term éke. A hegységek m agassága is hasonló, a Börzsöny legm agasabb pontja a 
Csóványos (9)J9 m), míg a Selmeci-hegységé a Szituvá (1009 m). Különbség abban adódik, hogy a 
Börzsönyben jelentős még a lajtam észkő, és főleg a hegylábakon a lösz előfordulása, míg a Selmeci- 
hegvségből ezek m ár jobbára hiányoznak, helyettük a riolitot és a bazalto t lehet megemlíteni A hidro
term ális folyamatok, amelyek a vulkáni utóm űködésnek tudhatok  be, a Börzsönyben inkább csak a 
nyugati részre jellemzőek, a Sclmeci-hegységben viszont sokkal nagyobb terü letre , az utóbbi hegység 
ezért is gazdagabb színesfémércekben. Közös és szem betűnő jellegzetesség még, hogy mindkét hegy
séget északról és nyugatról egy-egy folyó keretezi, a Selmeci-hegységet a (íaram , a Börzsönyt az Ipoly. 
E két folyó torkolata egymástól mindössze* 12 km-re szájaelzik a D unába.

Ipe>lyságot elhagyva a Középső-Ipe>ly-völgyből fokozatosan kapaszkodunk fölfelé, s a Ke>rponai- 
erdőn (K rupinská planina) áthalaelva a Selm ec-patak völgyében érjük el a Selme*ci-he*gységvt. Ezen 
az úton tanúi lehetünk egy éghajlati graeliensnek, amely m entén a csapadékösszeg foke)zate>san nő 
(Ipoly-völgy: (i-700 mm, Selm ec-patak völgye: 7-800 mm, Selmeci-hegység m agasabb részei: 8-900 
mm), valamint a középhőmérsékletek (.januári és júliusi) fe>ke>zate)san csökkennek (Ipe)ly-völgy: -4 -5  °C 
ill. +17-18  ° ( \  Selmec-patak völgye*: -f)-B °C ill. + 1 7  °C Sehneei-hegység m agasabb ívsze'i: <  - 6  °C 
ill. +1()-17 °(1).

A Börzsöny és a Se*lmeci-he‘gysi*g közötti területen a term észetes növényzetnek ma m ár csak a m a
radványai, s azok is nagyobbívszt átalak íto tt formában láthatók. Az Ipolv-völgy á ltéri erelői erőse*n frag- 
mentálekltak, a völgyet elhagyva a tá ja t nagye>bbre\szt gye‘rtyános-tölgyesek uralták , szárazabb gx*i*inc-e*- 
ken, oldalakon cse*res-tejlgye*s betegekkel. TVgyünk viszemt összehasonlítást a kiinduló- és a végpe)iite)ke>n! 
A Börzsöny eléle*bbi e‘lhelye*zke*ele/‘se, a nu‘g érzékelhető szubkontineMitális klím ahatás a vegetációban kü
lönbségét te*sz az északabbra fekvő és ere)telje*se4)b kárpáti klím ahatással bíró Selmeei-heigyse/‘ghe‘z ké
peit. Eime'k k‘gfőbb megnyilvánulása, he>gya Börzsönyben az eTelexjvek m agasabban, a Selmeci-hegyse^g- 
ben alacsonyabban futnak. A Börzsönyben (különösen annak déli ívszén) a cseres-tölgyes nu'g határo 
zott övét alkot, a Selmc‘ci-he‘gységben cseres-tölgyesek m ár csak alig, kizárólag elélies kitettse'gben, kis 
foltokban forelulnak elő. (Me*gje‘gyzenelő, hogy cseres-tölgye»s a (janim tól északra, m ár nine's.) Mindkét 
hegységre* jellemző a gyeityáne)s-te')lgye*s, ele a Sehneci-hegysé'gben alacsonyabbra ereszkedik, mint a 
Börzsönyben. Ennek megfelelően a bükkösök — arányaikat nézve — a Sehneci-hegysé'gben nagye)bb kitei- 
jeelésiVk, mint a Börzsönyben. Az ún. magashe‘gyvieléki (montán) bükkösök a Börzsönyben e\sak a le*g- 
magasabb csúcsokéin találhatók (javarészt elkőrisesenlett form ában), a Selmeei-hegységben kiterjeelte‘b- 
be*k, s sajáte>s fajjal, a jegei ivetél mivel büszkélkednek. A klim atikus kiilöi ibségeket és az eltérő fölelrajzi 
fekvést jól m utatják a szárazabb termőhe*lyekhe‘z kéjtelelő edafíkus erclőtársuláse)k is. A Selmee i-hegység- 
ben a me^szkerülő tölgyesekhez képe\st ííagve)bb a mevszkeTÜlő bükkösök területaránya, a Börzsönybem 
móg találunk mc'sz- és melegkedvelő tölgyeseiket, be)ke)rerelőket, a Selmeci-hegységben viszont m ár nem. 
Me'»g e*gy lém eges különbségre érdeme\s rám utatnunk! A több éVszázaele>s bányászat jobban rajta hagy
ta nyomát a Sclmcci-he‘gysé‘g erelőin, azok jobban átalakultak  a Börzsöny erdeihez képest.

T e r i in k  még e»gy összehasonlítást a két hc'gyse'g közötti különbséget érzékeltetenelő a fásszárú nö- 
vén\fajok segítségével! A Börzsönynek nincs éhshonos fenyőfaja, ugyanakkor a Sehneci-he‘gvsé;gben mc*g- 
található a je*genyefenyő és a tiszafa is, igaz, az erőteljes tájhasználat, erelőkitermelés m iatt minelkettő 
emteljc*se‘ii visszasze)inlva. A hiek‘gtűrő fa- és c4serjetaje)k közül csak a Se'lmeei-hegvsé'gben fóréiul elő a szi
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léziai fűz (amely a kecskefűzhöz hasonlít), a fekete lőne és a vörös áfonya. S bár mindkét hegységben meg
található, de a Selmeciben gyakoribb, tömegesebb a madárberkenye, lisztes berkenye, bibircses nyír, vö
rös bodza. A melegigényes fásszán iák értelemszerííen a Börzsönyben gyakoribbak, tömegesebbek. Ebbe 
a csoportba sorolható a cser, a molvhos tölgy, a ta tá r  juhar, a virágos kőris, a sajmeggy, a barkócaberke- 
nye, a húsos som, a bibircses kecskerágó, az ostorménbangita, a esepleszmeggv és a pukkanó dudafíirt. 
Jól példázza a különbséget a szelídgesztenye is, amely a Börzsöny déli felének tájképformáló fafaja, a 
Selmcci-hegységbcn viszont alig találkozunk vele (Ilegybányán van egy szép öreg és védett példánya).

Az Ipolytól Selmecig érintett települések

I p o l y s á g  ( - ;  S a l iy )
I lo n t vármegye székhelye. Az ősi I lon t-P ázm ány  alapító család nevét viselő megye közgyűléseinek és 
hivatalainak székhelyét 1820-tól ide te tte  át. Ekkor kezdték el építeni a székhazat is, amely aztán m á
sodik „nek ifu tásra”, a Bach-korszak idején került a jelenlegi helyére.

A vármegyével kapcsolatban u ta lnunk  kell rá, hogy Szent István király idején tipikusan királyi 
megyeként jö t t  létre, de a birtokadom ányozások során nemesi hellyé vált. A ta tá r já rá s t követő időben 
szaporodtak meg a különböző vidékekről jövő telepesek, s ezt a ta rk a  képet a török háborúk, az, hogy 
a vármegye terü lete  tulajdonképpen a szultáni hadak által elfoglalt vidék északi h a tá rá t je len tette , to 
vább színezte.

A két bányaváros, Selmee és Korpona a megye közjogi állásában mintegy zá irán y t je len te tt, hi
szen a szabad királyi városok például az országgyűlésekre is közvetlenül küldhették követeket. A tö
rök időkben azonban a lakossággal együtt a nem esség is igyekezett az em lített városokba húzódni. Ez 
annál is inkább érdekes, m ert a korábbi időktől a dokum entum ok egészen másról, tudniillik a bánya
városok (gőgös?) elzárkózásáról tudósítanak . Például: a schneciek a királyné kívánságára 1505-ben 
ugyan egy m agyar em bert felvettek a polgárok közé, de ez precedensül nem szolgálhatott; továbbra is 
elzárkóztak a m agyarok vagy vendek (tótok) beengedésétől. A török előretörésével viszont a m agyar 
nemesek, illetve a tó t m unkások tömegesen kerülhettek be, m enekülhettek be a városba -  növelve a 
védők, az esetlegesen hadra foghatók szám át. A török időkben, 1571—77—85-ben a megyei közgyű
léseket Selmecbányán, majd Korponán és Báton ta rto tták . A török-, kuruevilág elmúltával, illetve az 
újjáépítés századában, a X V III-ban a megye székhelye Kemence lett. Továbbá meg kell emlékeznünk 
arról is, hogy Ilo n t két részre szakadt; K is-IIont 1802-ben (löm örrel egyesült, míg N agy-IIont (most 
m ár csak Ilon t) a m agyar nemesi ellenállás egyik jelentős fészkének szám ított. Term észetes módon 
az arisztokrácia k irálypárti, sőt császárhű volt (lást a K orhárv, majd K ohárv-C oburg családot), míg 
a kis- és középnem esség a X V III-X IX . század fordulójára igazi nemesi várm egyét, autonóm iát terem 
te tt meg. S ennek főhelye az Ipolyságra kerü lt vármegyei központ volt.

A XIX. század közepén a m ostani fő teret — visszatekintve a m egyeközponttá válásának idejére -  
így jellem ezték: Akkoriban [1820-ban | a mi a szemet leginkább sérte tte , az a piacz közepén (hol 
most a csinos szobor áll) lévő rozzant postaház volt, mely trágya dombokkal volt körül torlaszolva. 
( .. .)  E h |h |e z  közel még idom talanabb épület, úgynevezett czédulaház éktclenítette a különben tágas 
té rt. Bolt a városban kettő volt, azok is esőd alá kerü ltek .” Maga a város látnivalói a főtér köré cso
portosulnak. A római katolikus templom, a volt vármegyei székház, továbbá az egykori középületek, 
ha nem is egykori pom pájukban, de ma is láthatók. A város neves erdész szülötte az erdőműveléstan 
egykori soproni, majd vacouveri professzora, JABLÁXCZY SÁNDOR (1908-1999).

(iYKRK (-; IIrkovce)
A Selm ec-patak itt folyik az Ipolvba. A falu neve m ár egy X II. századi oklevélben is szerepel. Évszá
zadokig az esztergom i káptalan  birtoka volt, akik még Ilon t vármegye szenezetéből is kivonták. A tő
reik hódoltság u tán  települt újjá. Kómái katolikus tem plom a 1808-ban épült.

K i s t o m p a  (-; Tupá)
A m agyar kisközségről 1429-ből m arad t fenn h a tárjá rá si jegyzőkönyv. Később osztozott az Ipoly 
menti helységek török kori pusztu lásában. A M ajthényi, T huránszkv és az Ivánka családok voltak a 
birtokosai.
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F k l s ő s z k m k r k d  (-; I lo rné Semerovce)
A település az Arpád-nál is előforduló, ősi m agyar névadást tükrözi; Szem ere -► Szemeréd. Első em 
lítése IV Béla Selmecbányán költ parancsában, a X III. századból való. A község gótikus tem plom á
nak kapuzatán 1482-es évszám olvasható, továbbá itt van a m agyar rovásírásos emlék is.
A településhez három kastély is tartozik , amely a I lo n t megyében nevezetes Ivánka családé, aztán 
gróf Steinlein és a közeli K irályfia-pusztán gróf O berndorf esaládé (korábban a Földváiyaké) volt. Ki
rályfia hajdan önálló település, de a XIX. században m ár esak m integy 100 lakossal b írt. S zám unk
ra, erdészek szám ára azért nevezetes hely, m ert ILLÉS NÁNDOR (1886-1907) itt született. (Akkori
ban a puszta a K oháry-C oburg családnál volt zálogban.) ILLÉS a selmeei Akadémia m agyarosításá
ban, első tanári karában já tsz o tt fontos szerepet, s ő írta „E rdő tenyésztéstan” címmel az első m agyar 
nyelvű erdőművelési szakkönyvet (1871).

E(iK(i (-; Ilokovce)
Az ősi Ogeg szóból szárm azó, az A rpád-korra jellemző névadást képviselő község. A település m ár a 
X III. századi oklevelekben a sági konvent b irtokaként szerepel. A ságiak telepítéseként a X III-X IY  
században jelentős népességnövekedés színhelye volt. így megerősödve 1465-ben M átyás királytól vá
sárszabadalm at kapott. A török hódoltság itt egészen 1685-ig ta r to tt, s az t követően -  m int újszerze- 
ményi birtok -  a jezsu iták , majd a besztercebányai püspökség birtokába került. M agyarságát végig 
m egtarto tta, de az ellenreformáció során, a X V III. században rekatolizált.

GyÍhjy (-; Dudince)
Régi, m ár a középkorban is ism ert szénsavas, kénes gyógyfürdőjéről nevezetes. Csúz, köszvénv és 
szemgyulladás gyógyítására aján lo tták . A település a m agyar nyelvhatártól m ár északra esik.

(Felső-)TKRKNY (-; Terany)
A honfoglalás kori T arján  vagy Terjén családról kapta a nevét. A XIX. században „eltótosodó” köz
ség (a felvidéki részekről hoztak az uradalm ak mezőgazdasági m unkásokat), amelyről a századfordu
lón mint Jóm ódú  és csinos faluról tudósíto ttak . (Felső- és Alsót éré in t  valam ikor Ilársasterénykén t 
emlegették.)

(IIont-)TKSZKR (-; Ilontské Tesáre)
A X III. században Nagy- és K isteszérként, két községként fordult elő. (Később Felsőteszér Ilon t- 
udvarnok -  Dvornik -  néven önállósult.) A Ilon t nembeli D em eter (Döm ötör) comes IV Lászlótól 
1279-ben mint hadi érdeme ju ta lm áu l kap ta  meg, 1285-ben m ár a drégelyi vár tartozéka. Későbbi 
birtokosa a sági konvent, illetve több Ilon tban  honos földesúr. H a tá ráb an  troglodvta (kövületes) b a r
lang található.

D ömkiiáza (-; Domaniky)
A Domanyiki család ősi fészkeként 1802-ig Zólyom megyéhez ta rtozo tt. A község ha tárában  lelt u r 
nák régi, még az írásos történelem  előtti időktől szárm azó emberi településre u talnak, liégi temploma 
feltehetően a XVII. században épült.

I I o n t n k m k t i  (Bajerdorf; Ilon tianské Nemce)
A következő település, Ilont németi egykor az esztergom i székeskáptalan birtoka volt. Még a XIX. szá
zad elején is vásárta rtási joggal rendelkező m ezővárosként ta r to ttá k  számon. A X V III. században az 
évenként engedélyezett hat vásárt azonban olyan kevesen lá togatták , hogy a káp talan  jobbágyait ren
delte ki, akik színleges vásárt rendeztek: kiállíto tták  m arháikat, m int az vásárkor szokásos. így a vá
sárta rtási jog  m egm aradt, de a település csak a vasútépítés u tán  fejlődött. (Az Ipolyságtól K orponára 
vezetett szárnyvonal érin tette .)

BHRKNCKFALr (-; Prinzdorf; Prencov)
Neve m ár 1245-ben kelt oklevélben szerepel, am ikor IV Béla P rinz comesnek ajándékozta, aki a ka
pott földet benépesítette. A XVII. században ez a falu is a K oháryakhoz került.
Berencsfalu plébánosa volt az az AN D R E J KMrcT (1841 -1908), akit mi főleg botanikai m unkássága
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reve*n ism erünk. (Se*hne*e4)ánván szobra van.) Róla nevezték el az innen a Szituvára vezető u ta t. Ne
héz, meredek út ez, amely a K is-Szitnván keresztül vezet a Szitnvára.
Az o rszá g it jobb oldalán, a templomm al nagyjából egy vonalban, egy bokrétafa a la tt az autóval u ta 
zónak is érdem es megállnia Szííz Mária szobra ta lálható  itt, amelynek mellékalakja, István királyunk 
az országot jelképező koronát felajánlja a M agyarok N agyasszonyának. A szobor felirata: 
D E IPA R A E V IRG IN  IS D IV IQ U E S T E P IIA N I PRIM I H U NG Á RIÁ É REG IS IIO N O R IB U S 
M i x v r x x i  S. P

Szentuntai (‘lőtt az e*gykori Pirorár  m ajorsági épületekre, sörfőzőházra, téglagyárra és kohóra emlé
kezhetünk, majd beérkezünk a községbe*. (Szentantal részletes bem utatásá t a Búcsú Selmecbányától 
alfejezetben adjuk meg.)

Selmecre a hegyeken át

Selm ecbányára a mai u tas legtöbbször a G aram  völgyéből ju t  el. B ár az egykori akadém isták közül is 
bizonyára sokan érkeztek ebből az irányból, mi most inkább azért választjuk ezt az u ta t, m ert gépko
csival nyugat és dél felől ez a leggyakrabban használt út.

IJráról (Levice) Bát  (F rauenm ark t; Bátovce) községnél érjük el a Selmeei-érehegység déli kapu
já t.  B át község m ár 1820-ban szerepel oklevelekben, római katolikus temploma pedig 1070-ből való. 
Azóta term észetesen többször átép ítették , most barokk stílusú. Ugyancsak barokk kúria is található 
a községben. Bát környékén szőlőt term esztenek, a szőlőterm esztéshez több érdekes népi építmény 
kapcsolódik.

Báttól a Szikence-patak (Sikenica) völgyében haladunk északra, és három különböző u ta t is vá
laszthatunk.

Az első lehetőség az, hogy m egm aradunk a Szikence völgyében, ahol a következő települé. 
Bafjonija (Bolmnice). Ebben a faluban érdem es (legalább kívülről) megnézni a község egykori földes
ura, N yáiy Rudolf által 1816-ban ép ítte te tt kastélyt. A patak  völgyben folytatva u tunkat kapaszko
dunk fel a Sohnoci-érohegység hegyeire.

Tehetünk azonban -  második lehetőségként -  Bagonvánál balra egy kitérőt, hogy Bakabányánál 
kezeljük az ism erkedést az egykori alsó-m agyarországi bányavárosokkal.

Bakabánija (Pukanz; Pukanec) a hét alsó-m agyarországi bányaváros egyik legrégvbbi tagja. „Vil
la B aka” néven ugyanis m ár az 1075-be*n kelt garamszontbene*deki alapítólevélben is szerepel. A bá- 
nyaszabaelalm at K ám lv Róberttól kapta, de a tevábbi százade>k nem a zavartalan  bányászkodással 
te*lte*k, hanem  a mc'g-me'gújuló török tám adásokkal. B akabányát ugyanis, ellentétben pélelául Selmec
bányával, a te'irökök többször elfoglalták, feldúlták és lem m bolták. Ez a város éléiről (a m egerősített 
városfal ellenére* is) telje*sen veMltelen ve>lt, így a Szikener vé>lgye*ben elői*e*törő haelak szabael p ive Iá ja 
lett. A zután peelig hiába szűnt meg a török fe*nye*ge*tés, a XIX. századra a város elveszítette* je*le*n- 
tőse'*gét, m ert bányái kim erültek.

A váre>s nevezetességei között ta rtju k  számon a minte*gy 500 m éteres városfalat, a régi pe)lgár- é. 
bányászházakat. A gótikus Szent Miklós-templemi (amely feltetietően a XIV százáéiból szárm azik) pe
elig B akabánya le*gfőbb látnivale'jja. O ltá rá t lőe-se*i meste‘rek készítették, to rnyát viszemt esak 1864-ben 
e*melték.

B akabányáról nem kell v isszatérnünk Bage)iivára, hane*m északkelet felé folytatva u tunkat 
Kőpatak  (Kam enica) a la tt érjük el a Szikence* völgyét kévető országutat. Balról elhagyjuk a Kőpataki- 
tavat (Stampe)sské jazero), majd újabb kilemuterek me^gte'tele u tán  balról a Riehnyavai (Reichaui)- 
tavakat (Richnavské jaze ra ) p illantjuk me*g. Közvetlenül eze*n tavak után  kelünk át a G aram  és Ipoly 
vízválasztóján, je)bbról pedig a Bacsófalváról vezető út te)i*ke)llik ide.

Ilarm aelik lehetősedként ugyanis Bacsc)falván keresztül is megkéjzelíthetjük Selmecet. Ebben az 
e*se*t.be*n B át u tán  néhány kilométerré*! je)bbra térünk. Á thaladunk Almás  (Jablonevce*) es Bayyan 
(Bael’an) ké)zsége*ke*n. Almáse)ii ke't templom érde*mel figyelmet. Az evangélikus 1459-ben, gótikus s tí
lusban épült, amelyet azóta tíibbször á ta lak íto ttak . A másik klasszicista stílusú, 1794-ből való. 
Bagyan evangélikus templemiát. pe*elig a X V III. százaelban emelték.

Bacsófalra (PoeMivadlo) kéjzség különösebb látnivalót nem kínál (bár a település közeiéiben két vár- 
maraelvány is lá tható, a teni])loma penlig 1801-ben épült), sokkal inkább érele*ke*s a Ba cserfalvi-tó
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(IW úvaelské jazero). A tóval szemben, az ú t jobb oldalán egy term etes tölgy mellett indul a jelzett tu 
ris ta ú t a Szitnvára (1009 m). Aki nem vállalkozik a nevezetes kilátóhelyre való felkapaszkodásra 
(ahová egyébkent Selmee felől, m áshonnan is el lehet ju tn i), de legalább a Selmeei-érehegységtől dél
re fekvő vidék panorám ájában szeretne gyönyörködni, annak a Ilo líkra (754 m) vezető sé tá t ajánljuk. 
Az országúitól jobbra, visszafelé, déli irányba kell indulni, hogy a Ilolikon lévő védett terü lete t elér
jük . Ez a gye}) olyan szárazság tűrő  és melegkedvelő (xerotherm ) növények élőhelye, amelyek a Nagy- 
alföldön és a M agvar-középhegységben gyakoriak, itt viszont rendkívül ritkák.

A tótól folytatva u tu n k a t a Keresztéit-, K rizsna-(K rizna)hágón átkelve Selmee közvetlen közelébe 
érkezünk. A tavak, az aknák jelzik, hogy ez m ár kim ondottan bányavidék. Az úttól balra (amelybe 
m ár a Bakabánya felől jövő ú t is befut) a Szélaknai-tavat [V indsachtské (Piargské) dőlné jazero  ] és 
a B akom i-tavat [V indsaehtské (P iargské) veiké jazero] látjuk. Jobbra  az Evicska(Kis-Szélaknai)-tó 
(Eviékino jazero) víztükre csillan meg. így  érünk Szélaknára (Piargba).

Szélakna  vagy Ilegybéinya  (W indschacht, P iarg; Stiavnické Bane) az érchegység legfontosabb bá
nyásztelepülése volt. A X V III. századtól m ár itt volt a Selmec környéki bányák központja. A község
ben több bányavállalat, majd a századfordulótól drótkötélgyár képviselte az ipart. Nevezetes középü
letei, a templom a kolostorral és a zárda (T irts-ház) az ú t jobb oldalán állnak. A barokk templom 
1754-ből való, orgonája barokk-rokokó stílusú. B ányászati emlékei közül a „C am eralhaus”-t említjük 
meg, amely (Selmec felé haladva) az ú t bal oldalán található . Ebben az épületben m űködött a bánya
hivatal és az Akadém ia elődjeként szolgáló Bergschule is 1737-től. (N apjainkban a városi tanács van 
benne.) A település tem etőjének sarkában , hársfák  a la tt, 48-as honvédobeliszk áll. Em lékeztet Gör
gey 1849. ja n u á r  19-én és 21-én Szélaknán vívott győztes csatá ira . (Valam ikor egy term etes tölgyfa 
is em lékeztetett arra  a csatára , amelynek koronájába ágyúgolyó csapódott, s 1909-ben „természeti 
e m 1 é k ” - n e k j a va sol tá k .)

Szélaknán szü lettet JÁVORKA SÁNDOR (1883-1961) botanikus, a m agyar botanika egyik legje
lentősebb képviselője. A település m ásik jeles szülötte* IIOFFMANN SÁNDOR (1842-1892). Korának 
jelentős erdészpolitikusa, és évtizedekig a vallás- és a közalapítványi erdőbirtokok országos erdő- 
mestere* volt. Az 1880-as években az Erdészeti Z sebnap tá rt is szerkesztette.

Almgyan ritkulnak a település házai, feltűnnek az út me*ntén álló eliófák, amelyeket még eh". TÓTH 
IMRK, a századforduló Selmeeének nevezetes oivosa, e*gészségiigyi felügyelete, ösztönzésére* ültettek. 
Ezeket a fáka t m egtaláljuk a váre)sból kivezető m ás u tak  m entén, illetve m agában Selmecbánya vá
rosában is. Az orvejs 20 ezer diófa-csem etét ajándékozett a selmecieknek, közülük ötezret m agának a 
vám snak. A fák ü lte tését a milennium , illetve* E rzsébet királyné tiszte tle tére kezelték el. A m egterm ett 
eliót (annak felét) egy alapítvány kezelte. A elióelaelásból befolyt pénzt az a selmeei peelagógus kaphat
ta , aki a m agyar nyelv tan ításában  a legjeíbb eredm ényt érte* el.

A vám sba napjainkban m ár két ú t is bevezet. Az egyik, az élj, a Szenthárennság-hegyet megkerül
ve, alulról ju t  be* a városba A másik, a régi ú t pedig (amelyet ezúttal ajánlunk követni) az egyke>ri Anel- 
rás-akna m ellett vezet el. Az ú t je)bb oldalán, az akna környékén szabaeltéri bányászati m úzeum ot ren
deztek be (B anské Muzeum v Prire)ele). (Késeibb részletesen bem utatjuk.) A bányászati múze*um kés
zeiében ta lálható  a fehér, négyszögletes Puskaporostorony, ahol egyken* a bányák robbanóanyagát ta r 
ta tták . Ez az úttól je)bbra esik, balra e*gy, szintezi fehér, kéirbástvát lá tunk a hegye)lelalban.

A bányászati múzeum u tán  kéjvetkező kanyarban m ár feltűnik Selmec je*lképe, a Leányvár. Az 
utas, aki Selm ecbányára igyekszik, önkéntelenül is ezt, a város jelke'pét keresi. Gonele>ljunk az egyke)- 
ri balekra, aki szülei, ismerősei revén hallett az Újvárról és me>st szoremgva várta , hogy végre meglás
sa a Selmecet je lentő  várat! Mennyi reménnyel és elszántsággal m ehetett az Akadémia vám sába, hogy 
azu tán  az e>tt téjltött évek a la tt kiism erje m agát Selmec zegzugos u tcáiban, meredek hegyoldalain! A 
Leányvárra azonban m indig úgy tek in te tt, m int az első selmeei találke>zására. Évek m últán ez került 
a valétaívekre, -tablókra és nejtáskönvvekre. A Leányvár képe kísérte el az e>rszág táve)li vielékén levő 
szolgálati helyére is, hogy azu tán  ő is m egm utassa gyermekeinek a Selmecet jelentő épületet. Me>st, a 
váre)shoz H egybánva felől kéizeleelve, mi is ezt a régi képet ism erjük fel a Leányvárban.

T ekintsünk azonban je)bbra, kedvetlenül az ú t mellett álló épületre is! A fák kéizéitt e)tt áll az egy
ke)!  ̂ Zöldfa vendéglő. Ez a ma lakóháznak használt épület a selmeei pe>Igáre)k vasárnapi találke)zóhe- 
lye ve>lt, ele az Akaelémiáhe)z is kapcsolóde)tt, sőt -  m iként azt korábban m ár lá ttuk  -  az e*relésze*ti egye
sülethez is. Az akadém iai (főiske)lai) te)rnaegyiet ugyanis itt ta r te tta  foglalkejzásait. A iu*gy „E ”-t
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(„erő, e»rély, e'gészség, egyetértés” ) valló fiatalok egykori épülete' u tán  ham arosan megérkezzünk a vá
ros bejáratához, a IIe‘gybányai-( Szélaknai-, P iargi-)kapuhoz.

Selmecbánya központját egykor három kapun keresztül lehetett megközelíteni: a 11egybánvai-ka
pun át, délkeletről a Szentantali-kapun át, északnyugatról pedig a Bélabányain keresztül. A kapuk 
term észetesen a városfalakhoz kapcsolódtak, amelyek ma nagyjából kijelölik a város belső, védett ré
sze' határá t.

Vonattal Selmecre

A Pest-Le)se)ne4-R uttka-vasú tvonal Garamberzencénél (Ilrem ská Breznica) 23 km-re közelítette me‘g 
Selmecet. A vasútállom ás azonban nem Garam berzeneén, hanem  a B ars m e sé b e n  fekvő FelsőIwseHyő 
(Ilm nská Dúbrava) határában  volt (ma a vasútállom ás neve is ez), m ert a G aram  jobb partján  állt.

Garam berzencéről Selm ecbányára 1872-ben építettek  ki egy keskeny vágáiívú szárnyvonalat. A 
teivek elkészítésében, sőt a kivitelezés el keze le'sé'ben (nye)mki tűzés 1870 nyarán) je lentős szerepet já t-  
szett B a l á s  PÁL bányakerületi mérnök. Ma m ár normál nyomtávú vasút vezet Garam berzeneéről 
(Felsőbesenyőről) Selm ecbányára, de az egyke>ri keskeny vágányú vasút nyomai is láthatók.

Minél já r t , ahogy kiszállunk a vonatból, az állomás mellett egyT gya.le>ghíel vezet át a G aram on. A híd 
vasszerkezetei részben, a járófelület meg teljes egészében az egyke)i*i kisvasútból (talpfáiból) készült. 
A Garam  bal partján  fekvő G aram berzence mellett ma autópálya elübörögel. Maga a falu különöse'bb 
látnivale't nem is tartogat, szám unkra. Sétáljunk azonban le a falu végéig, oela, ahol a K ecskés-patak 
(Jasenica) a G aram ba ömlik! (Ez a pemt e'gyé'bként a selmeei vonatból is látható .) I t t  állt az egykori 
Szuchy-féic kocsma.

Amíg a vasú tat nem építették  ki Selnucig, aelelig itt várták  a jövenelő baleke>kat. I tt kezelőelött az 
akadém iai eliákélet, a balek-firm a kapcse>lat. Kellő számú eliák összeverődése u tán  fogate)kkal a vielám 
társaság  innen inelult Selmecre. Amiken1 a vasút elkészült, ez a fogaelás átkerü lt a selmeei vasútálk)- 
másra. Kísérjük most el a baleke)kat a berzencei álle)mástól Selnucig!

Az „Ancsa”-vemat teh á t legelőször átkel a Garame)ii, majel a K ecskés-patak völgyében kapaszko- 
elik Selmecbánya irányába. Ezt a kapaszkodást szó szerint kell értenünk, m ert a G aram  partjátó l 
csaknem 200 m éterrel m agasabban fekszik például Bélabánya. A kapaszkoelás alkalm at aelett a rra  is, 
hogy am ikor 1905 elecemberében a darabon t főispánt Selmecen be ak arták  ik tatn i, a d iákság a leg
erősebb emelkedőn a sín t faggyúval kente be. A külelöttség* csak a katonák hemmklapátolása u tán , 
jelentős késéssel tuelta ú tjá t folytatni.

A vonat egyébként Kecskés (Kozelník) falun és -  elhagyva Zólyom várm egyét -  Béiabémiján  keresz
tül ju t  Selmec közelébe. Megjegyzendő azonban, he)gy ezekből a településekből a vasútem utazó balek 
akkor se se)kat lá to tt, a megállóhelyek tőlük ma is táve>l esnek. Balról a Ilalicsi-tó , jejbbról penlig a K ál
vária-hegy viszemt látható. Ugyanígy Kisiblye a tópataki (B ánsky Stuelenec) megálle)ból. Majel az egy
kori balek ismét lá tta  a K álváriát és a Selm ecbányát környező hegyeiket, a Sobót, a Paraelicsom-lu*- 
gyet, a Tanáéiért és term észetesen az áh íto tt váre)st, Selm ecbányát. Balról peelig elláte)tt egészen 
Sze'iitantalig, sőt a Szituvá orm ára is vethete tt egy pillantást. A liibnyiki-tó, a kohó- és zúzóművek 
kőzett megérkező vematert pepiig m ár a firm ák vielám társasága várta.

A mai u tasnak  nem csak a firm ák üelvözlését kell nélkülöznie, hanem  a város és környékének lá t
ványosságaitól is megfosztja e'gy alagút. MieleStt azonban a tópatak i megálló u tán  a vemat az alagút- 
ba érne, érelemes kipillantani a je>bb oldalt elterülő völgybe. O tt még lá tszanak  az egyke)ri keskeny vá
gányú vasút nye)mai, felépítményének tö rt darabjai. Azok, amelyeken ta lán  egysze*r a balekok is ide
érkeztek, he>gy azután  firm aként vigye el őket a vemat Selmecbányáról valami távoli erelőgonelnokság- 
ba na})ibéres gyakornoknak.
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Városi séták

A Kálvária

Bárm ely irányból is ékezzünk Selm ecbányára, a Kálvária-hegy kiemelkedő töm bje rögtön a szem ünk
be tűnik. Mivel innen nagyszení kilátás nyílik, a környező hegykoszorú es a város településszerkezete 
jól tanulm ányozható, ezért a várossal való ism erkedésünket itt kezdjük.

A széles kőrútról létéivé, a Kálvária úton, bal oldalon, az egykori Geramb-féle házat, a későbbi B á
nyakórház épületét lá thatjuk . A kórház itt 1878-1924 között m űködött, míg előtte erdőm esteri hiva
ta lnak  szolgált. Boltíves kerítésének m aradványait (‘lhagyva az erdészet mai épülete következik. E n
nek helyén állt az egykorvolt, a kórház idején m űködött erdőgondnokság épülete. U tunk végén ott va
gyunk a Kálvária-hegyT, a Scharffenberg (727 m) előtt (2. sz. ábra).

Tipikus vulkanikus, kúp alakú hegy, és évszázadokig ta rto tta  m agát az az elképzelés, hogyT a hegv be
lül színaranv. A selmeeiek egykoron a hegven rakott tűz mellett ünnepelték a tavaszi napéjegyenlőséget.

Ilogy’ a hegyről a város jól belátható, az t 1849-ben a cári hadsereg is kihasználta; ágyúit innen 
irányíto tta  a városra, de a város polgárm esterének sikerült ezt a veszélyt elhárítania. A hegy azonban 
nem elsősorban ezekre, hanem 1751 óta Jézus szenvedéseire em lékezteti a selmecieket.

Tudjuk, hogy’ Európa-szerte a kálváriákat a keresztes háborúk időszakának sikertelen lezárását 
követően kezdték építeni. Azért, hogy’ a Szentföld elvesztése u tán  is legyen a keresztényeknek 
lehetőségük K risztus szenvedésének ú tjá t mintegy7 végigjárni.

A kálvária létesítésének gondolatát Selmecen a jezsu iták  vetették fel. Berger pá ter szemelte ki er
re a célra a Scharffenberget. Igen ám, de a hegy’ az evangélikus F ritz  családé volt! FRITZ IjIPOT AND
RÁS azonban am ikor m eghallotta a m agasztos célt, ingyen adta át a hegyTet, ahol 1744-ben kezdődtek 
m e g a  m unkálatok. 1751. szeptem ber 14-én, a Szentkereszt felm agasztalásának ünnepén szentelték 
fel, és készült el, azóta csaknem  háborítatlanul K özép-Európa legszebb té rha tású  kálváriája.

Ila  ma elindulunk a hársfákkal szegélyezett úton, előbb a három  előkészítő kápolnát (I. Jézus el
hagyja a szülői házat; II. a világ minden kincsét; III. apostolait) látjuk. A hársak (és a század- 
fordulón ü lte te tt, máshol m ár em lített diófák) az ú t szegélyezésén kívül az (‘gyes stációk megjeleníté
sében is fontos szerepet kaptak. Abból farag ták  ugyanis a szobrokat. Az épületek késői barokk, ún. 
M ária Terézia-stílusban készültek, míg a fa rágván vök, belső berendezések m ár a rokokó stílusjegyeit 
is magukon viselik. Felhívjuk még a figyelmet a rra , hogy’ az egyes stációk feliratai Selmec m indhá
rom használatos nyelvén olvashatók. (A templomok és az egyes kápolnák berendezései (‘seténként hi
ányosak, de mi a teljes képet igyekezzük adni.)

Az előkészítő kápolnák u tán  ju tu n k  az
A) Alsó templomhoz. Nevezték ezt tó t tem plom nak is, m ert búcsú alkalm ával a három tem plom 

ban három  nyelven miséztek: a középsőben m agyarul, a felsőben pedig németül. A templom kör alap
rajzú, mellette két torony’ áll, amelyek viszont négyzetesek. A tornyokban kápolnák, míg a templom 
és a torony’ között egyik oldalon a sekrestye, másik oldalon pedig rem etelakás található. A főoltár az 
utolsó vacsorát ábrázol, míg a két m ellékoltár Jézus Szívét és a F ájdalm as Szűz M áriát.

A templom m ögött
B) Jézus a kei-eszt.cn, a la tta  a Ilétfá jdalm ú Szűz M ária.
C) A középső templom és a szent lépcső a hegynek mintegy’ alsó egyharm adát jelöli ki. A kettős 

tölgyfalépcső hű m ásolata a római Scala-Sanctának (L atherán i bazilika), ahol a hívek térd re eresz
kedve haladnak. A 34 lépcsőfok -  amibe ereklyék vannak elhelyezve -  Jézus éveinek szám ára utal. Az 
épület kör alakú kupolája tetején egykor kőből készült lám pás volt.

D) Az Ecce homo-kápolna a három  templom tengelyében van elhelyezve, emeletes, közvetlenül a 
hegy csúcsán kialakított fennsíkhoz kapcsolódik.
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2. sz. ábra -  A Kálvária épületei

1. Kis-Szitnya (Maié Sitno, Sitience) -  776 m 
Szitnya (Sitno) -  100!) m

3  —- o —  / 7  q  ^ r o v  ~  m
J^Or"' ^  \  /  4. Keresztút (Krizsna) -  697 m

, s  9 ..................5. Pinkov (Pinkmi) -  730 m
i 1.0 6. Tanúd -9 3 8  m

x / ° \  7. Kamen (Nad Kamen) -  910 m
i l 8. Paradicsom-hegy (Paradeixbery, Paradais) -

/  \  S  N

23
9. Sobó (Sobou, Sobov) — 888 m
10. Kaltenberg (Studeny vrch) -  876 m 

'| 2  llBreitenberg (Siroky vrch) -  777 m
12. Kálvária-hegy -  726 m 

m -  7 3. Hybalka
14. 0 -(városi-)hegy (Glanzenberg) -  795 m
15. Khilsberg
16. Felső-Róna (Rovna) -  793 m
17. Galgenberg -  646 m
18. Szentháromság-hegy (Dreifaltigkeitsberg, 

Svjátotrojicny vrch) -  750 m
19. Józsa-domb (Sch indelberg)
20. Török-sánc (Katzenhügel)

3. sz. ábra -  K ilá tá s  a  K á lváriá ró l
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E) A felső templom két négyzet alaprajzú  tornya döntően határozza meg a Kálvária-hegy, sőt az 
egész város arcu la tá t. A tornyokban ún. ablakos harangok vannak (voltak). Az ellipszis alaprajzú 
tem plom ban a nem esérceket tartalm azó  kövekből összeállított, o ltárra  hívjuk fel a figyelmet: Jézus a 
kereszten. M ellette két oldalt a két lator, míg a kereszt a la tt Szűz M ária, az egyik oldalon Mária Mag- 
daléna, a másikon pedig Szent Já n o s  apostol. A templom m ögött ta lálható  a

F) Szent Sír-kápolna. Berendezése egyszerű, Jézus sírjának közvetlen ábrázolására szolgál. A ká
polna a hegy várossal ellentétes oldalán minden hívőnek igazi elmélyült im ára ad alkalm at.

A hegyre való felju tást az alsó templomtól a bal oldali szerpentinen kell kezdeni. Jézus hét fájdal
mát a következő kápolnák jelzik: 1. Jézus az Olajfák hegyén vérrel verejtékezik, 2. Jú d á s  (‘lárulja, 3. 
K ajafás (‘lítéli, 4. Ileródes kiesúfolja, 5. P ilátus m egostoroztatja, 6. Jézus keresztjét viszi és azzal el- 
botlik, 7 Felszegezik a keresztre.

L áthatjuk , hogy nem a klasszikus 12 stáeió, hanem Jézus szenvedésének rövid összefoglalása. A (le
felé menetben) velük szemben elhelyezkedő hét kápolna viszont M ária szenvedéseit foglalja össze. Tehát 
itt az alkotók Jézus szenvedésével mintegy egyenrangúvá teszik M áriáét. Ennek a mérhetetlen tisztelet
nek az lehet a m agyarázata, hogy Selmee -  akárcsak M agyarország -  M áriát patrónájának vallotta.

Szűz M ária hét fájdalm a a következő sorrendben került bem utatásra: a) Jézus körühnetéltetése, 
b) F u tásu k  Egyiptom ba, c) Jézus elm aradása a tem plom ban, d) Találkozása anyjával a Golgotára me
net, e) A keresz ten ,/) Jézus holtan anyja ölében, g) Sírba tétele.

A kápolnákon családi címerek láthatók. Elképzelhető ugyanis, hogy a jezsu iták  egy ekkora építke
zés pénzügyi fedezetének b iz tosítására m indent m egm ozgattak. így például a Jézus holtan anyja ölé
ben kápolna felépítéséhez Lotharingiai Ferenc ném et-róm ai császár já ru lt hozzá, aki 1751 jú n iu sá 
ban lá togatta  m ega  készülő kálváriát. (1764-ben F erenc és M ária Terézia gyermekei, későbbi császá
rok, József és L ipót is já r ta k  itt.) Az adakozók jelképe beépült a műbe, szellemük o tt leng a Kálvá
ria-hegy körül.

A Kálvária révén Selmec búcsújáróhellyé fejlődött. (A hegy lábánál gyógyhatású kutat is felfedez
tek.) De így lett a Kálvária-hegy a selmeei diákoknak is kedves, csöndes, néhzüm m ögésű tanulóhellyé, 
ahol a nyári vizsgaidőszakban különösen sokan megfordultak. A hegy déli és északi oldalának tágas 
mezői („W eite A u”) ma is kellemes sétálási, nézelődési lehetőséget kínálnak. Közben igazat adhatunk 
B erger páternek: jó  szeme volt, elképzelését a város környékének legszebb pontján valósította meg.

A tavaszi búcsút m ájus első vasárnapján  ta rto tták , amelyről 1902-ben m ár ezt írták: „Ma | május 
4-én | van a kálváriái nagy tavaszi búcsú, melyre a régi jó  időkben a messzi vidékekről is nagyon so
kan szoktak eljönni. Többezerre rúgo tt régebben az á jta to s búcsúsok száma, m anapság azonban na
gyon leapadt ez a szám, s alig párszázan jö ttek  tegnap s tegnapelő tt.”

T ekintsünk szét a felső templom előtti mellvéd mögül! A fenséges panorám a a látogatót lenyűgözi. 
Selmecbánya összes bájával feltárul előttünk. A h á tte re t a Selmeci-érchegység tag jainak  impozáns vo
nulata alkotja. Balról jobbra (délről északra) haladva a Szituvá tömege (Kis-Szitnva, Szituvá, Petrov, 
Keresztéit, Pinkov), m ajd a T anád -K am en-P arad icsom -hegy  m agasodik előttünk. Jobbról a 
Sobó-K altenberg-B reitenberg-csoport zárja le a képet. A T anád-K am en-P arad icsom -hegy  900 mé
te r  fölötti vonulata előtt a kisebb hegyek patkó alakot képeznek. A patkó jobb oldali szárának első tag 
ja  maga a Kálvária-hegy, mely előtt a Ilvbalka, s fölötte az 0-(városi-)hegy látható. A Ilybalka olda
lán, a botanikus kert fái között felfedezhetjük az akadém iai épületeket, s a patkó öblében, a Klnisberg 
előtt az O várat.

A patkó másik szá rá t követve a Felső-lióna és a Szenthárom ság-hegy tűnik szemünkbe. E lőttük 
a Galgenbergen az Ú jvár fehérük. A patkó nyílását két kisebb hegy, a Józsa-dom b, és a Török-sánc 
zárja le. A Józsa-dom bon (Schindelberg) most sportpályát és h íradástechnikai tornyot látunk. K oráb
ban itt volt az akadem isták  sportpályája. (A Józsa-dom b Thököly kuruc vezéréről, Józsa atyáról kap
ta a nevét, akinek vezetésével 1682-ben m egtám adták és kirabolták Selmecet. A zsákm ányt külön nö
velte, hogyr éppen akkor vették be a várost, am ikor a sok aranv  és ezüst elő volt készítve a Körmöcre 
való elszállításra.) A Török-sáncon (Katzenhügel) tem ető, igazán régi hangulatú  sírkert található.

Most lá thatjuk  csak igazán, milyen nagyszerű helyrre építették a várost! A patkó alakú hegykoszo
rú és mögötte a T anád—Kam en—Paradiesom-hegyr vonulata védelmet biztosít az időjárási szélsőségek, 
de a betolakodók ellen is. A patkó tengelyét képező fővölgyben alakult ki a város főutcája, amelyet alul 
a Szentantali-kapu védett. Déli irányban a Felső-Róna és a Szenthárom ság-hegy közötti völgyön, a 
Ilegy bánvai úton hagyható (‘1 a város, ahol a kapuja ma is látható. Északi iránvban a Hvlmlka és a
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Kálvária-hegy közötti Bélabánvai ú t vezet ki a városból, amelynek kapuja m ár nincs meg. A patkó 
tengelyében, a fővölgyön ereszkedik alá a Paradicsom-hegy7 oldalában fakadó Selm ec-patak. A régi né
met lakosok „dér elende B ach”-nak (nyom orult ])ataknak) hívták, m ert a városnak sok bajt okozott. 
Ma a település felső végén föld alatti csatornába terelik, s az alsó részen m egduzzadva bukik elő. Vé
gül megjegyezzük, hogy7 az általunk patkó alakúnak lá to tt völgyet egyes leírók fekvő fához hasonlíto t
ták. A fa törzsét a patak , míg az ágaikat a kisebb-nagyobb utcák, völgyek jelentenék.

Az erősen tagolt terü let, a jelentős szintkülönbségek (mintegy7 250 m) m egm agyarázzák a város 
településszerkezetét, a girbe-gurba u tcákat, a kiemelkedő és eltűnő háztöm böket. Selmec jellegzetes
sége, hogy7 nem is az utcák, hanem  a házak szerin t ad ták  meg egy7-egv bolt, műhely vagy7 éppen intéz
mény7 helyét. (A házak általában a valamikori tulajdonos nevét viselték, aki esetleg m ár évszázadokkal 
előbb kiköltözött a tem etőbe.) így7 a nevezetességek felsorolásakor mi is ezt a rendet követjük. E resz
kedjünk alá, s kezdjük m eg a  városi sétánkat! (Lásd térképet a következő oldalpáron!)

A vasútállomástól a városközpontig

A belvárossal való ismerkedésünket célszemen a vasútállom ásnál kezdjük. Az 1940-es évek végén épült. 
A Viharos-(Veternik-)dűlőben lévő állomásból kilépve ipari táj tűnik elénk. ígŷ  volt ez a századfordulón 
is. Sőt akkor az állomás környékén iparvasút és drót kötélpálya is működött. Most a város felé indulva 
balról a Ferenc-akna épületei, illetve az egykori zúzóműre emlékeztető berendezések láthatók.

A tulajdonképpeni városba az Alsó-, Korponai- vagy7 Szentantali-kapunál érkezünk be. I t t  találjuk  
az (2) Á rpád-h ázi (T ü rin g ia i) Szen t Erzsebet-kápolnáit. A kápolna eredete a XVI. századig nvúlik visz- 
sza, am ikor a város falain kívül ispotály7 volt, am ihez kápolna is ta rtozo tt. Később, 1574-ben a kápol
na felhasználásával építették fel a város legnagyobb, leginkább védhető kapuját, a S zentan ta lit. (A le
írások m indig u ta lnak  az ókori párhuzam ra; a carthágóiaiak  templomaikat, a lak íto tták  á t erődít
ményekké.) M iután a kapu szükségtelenné vált és a forgalm at akadályozta, 1889-ben lebontották. 
Csak a kápolna m arad t meg, am elyet 1894-95-ben felú jíto ttak . FODOR LÁSZLÓ akadém iai ta n á r  te r
vei alapján újult meg a késő gótikus o ltá r is. A kápolna hangulata itt, Selm ecbányán is felidézi a sze
gények és elesettek védelmezője, Á rpád-házi Szent E rzsébet alakját.

Folytatva u tunka t az Alsó vagy7 E rzsébet utcán, balról a legnagyobb épület a (3) D ohánygyár. I t t  
volt egy7kor az Alsó major, amely7 a híres ringbürger család, a Iiubigallok b irtokát képezte. A török 
korban az Alsó m ajort m egerősítették, fallal vették körül és bást.vákat építettek, de a család csillagá
nak hanyatlásával a birtok a város tulajdonába került A török veszély elmúltával pedig nem volt töb
bé szükség a falakra, bást.vákra, úgy7hogy7 gabonapiac lett. A m últ század hetvenes éveiben -  a város 
elöljáróságának sürgetésére -  a téren  állami dohánygyárat- építettek. E lsősorban a női m unkaerő fog
lalkoztatására gondoltak, de tudjuk, hogy7 a bányászat hanyatlásával egyre nehezebb volt á ltalában is 
m unkát találni. (A századfordulón a városban cipő- és textilgyrá r  is létesült.) A dohánygyárban fa r
sang idején minden szombaton bált rendeztek, ami gyakran az akadém ikusok és a filiszterek (m ert 
ide ők is bem ehettek) összecsapásával végződött.

Továbbhaladva az Alsó utcán a jobb oldalon látjuk  a (4) volt c ipőgyár  épületét (még korábban só
ház), balról pedig az oszlopos verandájú házban a (5) pénzügyőrség  tanyázott. A cipőgyár fölötti, jobb 
oldali részen egymásba érő modern épületek vannak. Itt, az egy7kori Felső m ajorban állt a város egy7ik 
nevezetessége, a (ti) Vigadó. A valamikori sörházból k ialak íto tt Vigadó volt a „nedves esték” színhe
lye, de még inkább a valétabálokról vált nevezetessé. Valétálás alkalm ával ugyanis a m enet -  Balogh 
Laci zenekarával az élen -  az Akadém ia épületeitől a Vigadóig haladt. A búcsúzó firm ák itt koccin
to ttak  utoljára a balekokkal, itt került sor* a valétabálra. S itt énekelték: „Faképnél hagytuk W intrit 
és faképnél a lányt... /  így7 éltünk Selmecbányán öt-lm t évig -  puffra, /  A dtak cipót, kabátot s szerel
met »auf«-ra. /  Szép idő volt.” („W intri” =  WlXTERSTEIX BERXÁT volt értizedekig a Vigadó bérlője. 
„Auf”-ra =  aufschreiben -  „fe lírásra”, hitelre.)

A Vigadó a gyászszakest-élyeknek is helyszíne volt. Legvégül pedig a viszontlátásoké. Amikor 
ugy7anis az egy7kori fii-mákat m eglett erdészekként (bányászokként és kohászokként) Selmecre hívta az 
Alma Mater* vagy7 az egyesület, a régi cimborák újra a Vigadóban koccintottak. Például 1892-ben az 
Erdészeti palota felavatásakor, vagy7 1900-ban az O E E  és az OM BKE selmeei közgyűlése alkalmával.

Nekünk a Vigadónak már- csak az emléke m arad t, útszélesítés m ia tt ugyanis lebontották. A hoz-
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zá kapcsolódó moziépület viszont áll. Felsétálha
tunk azonban az egykori Vigadó mögött lévő (7) 
Fizély-kertbe, ahol ma -  a régi kádfürdő helyén -  
uszoda van.

Visszatérve az Erzsébet utcára, balról a (8) 
Pacher-táró sarokerkélyes épületét látjuk, amely a 
XVI—XVIII. században épül. Megfigyelhető, hogy 
az út azóta jelentősen feltöltődött, hiszen a ház 
földszinti ablakai szinte az út alá kerültek.

Az épület melletti parkban (a valamikori Alsó 
piac, majd Erzsébet tér) egykor zászlót tartó hon
védszobor állt, amelyet 1899. október 8-án állítot
tak fel. A tér ma szintén katonai emlékműnek ad 
helyet. Számunkra azonban érdekesebb a tér felső 
sarkán, a Kachehnann-ház alatt lévő (9) 
Glanzenberg-táma (Glanzenberg Erbstollen) be
járata. Ez is mélyen az út színe alatt található, a 
bejárat előtt 1896-ban öntött vaskereszttel. Az 
egész felidézi a bányászok munkába indulásának, 
föld alá szállásának a szorongását, pedig a tárna 
a selmeei hegyek csillogó kincséről kapta a 
„Glanzenberg” nevet. (A Glanzenberg Erbstollét 
1504-ben említették először, akkor mint beom
lott, „Schuchmarkt” altáró szerepelt.) Ehhez kap
csolódik a bányászhallgatók „bányajárása”. A bá
nyajárásra mindig az év elején, október 10-15 kö
zött került sor, amikor a balekok megismerked
hettek leendő, sötét munkahelyükkel. A kitűzött 
napon a hallgatók este hét órakor az ifjúsági kör 
épületében gyülekeztek, ahonnan a szakelnök 
(nem a köri elnök, hiszen az lehetett erdőmérnök
hallgató is) vezetésével indult el a bányajárás. 
Elől az elnök, majd a cantus praesens, aztán a töb
biek úgy, hogy minden második „bányajáró” kezé
ben bányamécs pislákolt.

Legelőször a főtéri Szentháromság-szobrot 
kerülték meg, majd kígyózó (szalamander) vonal
ban mentek végig az Alsó utca irányába. Közben 
a „Szerencse fel...”, illetve a „Glück auf! Glück 
auf, dér Steiger kommt...” bányászdalokat éne
kelték, és ünnepélyes lassúsággal értek a 
Glanzenberg-táma bej áratához.

A bányabejárat előtt, az Erzsébet téren körbe 
álltak és a „Dér Bergmannstand sei hoch 
geehret...” kezdetű dallal dicsérték a bányász éle
tét, munkáját. Ezután az éneket (és mindenfele 
beszédet) beszüntettek és elindultak a bányabejá
raton lefelé. A „sötét világból” jó félóra múlva ke
rültek ki, ahonnan aztán (hasonlóan szalaman- 
dermenetben) az ifjúsági kör háza elé, majd pedig 
a bányászati tárgyat előadó tanárok lakása elé vo
nultak -  egy-egy bányászdalt énekelni.

A bányajárást balekkeresztelő szakestély kö
vette, ahol még a leendő balekok eldönthették,



hogy a bánya já rá s  során vajon nem változtatták-e meg véleményüket; akarnak-e bányászok lenni. 
S ekkor többek között ezzel a XVII. század végéről szárm azó (ekkor volt az utolsó nagy földrengés) 
„közbeszéddel” is „b á to ríto tták ” őket: „M egtörténik majd egyszer, hogy az alul üreges Selmecbánya, 
m iután gyámolai összedőlnek, m agától elsüllyed, vagy7, ha földrengések törnek ki, akkor |az egész vá
ros és hegyvidék] összeomlik.”

Az út  jobb  oldalán, a (10) Velics-féh  ház m ellett  lakott  a géptan  tanára ,  IlERMAXX M i k s a . A bal 
oldalon lévő (11) B aum erth -házban ped ig  Sz EXT IS VAX VI (iVULA lakott,  aki a bánya m éréstant  ta n í
totta .  Az itt nyíló lépcsős közön az (12) O csovszky-házhoz lehet fe lm enni,  am ely  eg y  ide ig  a jog i  ta n 
szék vezetőjének ,  BARTIIA BÉLÁnak volt az otthona.

U tunkat folytatva az Alsó utcán ham arosan elérjük (balról) a város évszázadokig legnagyobbnak 
számító épületét, a (13) K am araházat. Az 1550 tá ján  készült épületek több építészeti stílus nyomait vi
selik magukon. A régi városfalra reneszánsz bástya utal, amelyeket az ú jjáalakíto tt házba is belefoglal
tak. (A város belső kapuja a K am araház helyén volt.) Mai alakját az 1679. évi romlás után nyelte, és 
kaptak helyet benne a bányaigazgatóság hivatalai, továbbá a bányratárspénztár, a bányászati szeitár, az 
előadótermek és a bánva igazgató lakása. A K am araházba szállították be a bánva vámot (urburát), to
vábbá itt dolgoztak a kémlészek, akik a telérekből kinyert éré gazdagságát ellenőrizték (Probier) és az 
arany7 és ezüst elválasztását csinálták (Gold-Scheider). A K arnaraházban kezdte el 1765-ben N. P()I)A 
m atem atikai-m echanikai előadásait. így  ̂ a ház az egykori akadémiai épületek sorába is beletartozik. 
Ugyancsak itt rendeztek be a XIX. században egyr ásvánvárudát is, ahol a selmeei hegyek kincseit lehe
te tt megvásárolni. A nagyteremben az összes volt kam aragróf arcképét állították ki.

A K arnaraház feliratai a K am araház neves vendégeire u ta lnak , illetve a jezsu iták ra. Belül, az épü
let egyik folyosóján lá tható  a egykori jezsu ita  kápolnába vezető reneszánsz főbejárat. Az udvari rész 
reneszánsz loggiája a la tt elhelyezett mészkőlapon a Selmecbányái délkört tü n te tték  fel. (Ma az épü
letben múzeum található .)

A K am araházzal szemközt áll a (14) hajdani p ia r is ta  rendház épülete. A barokk stílusú házban a 
jezsu iták  az iskolát 1649-ben alapíto tták , a rend feloszlatása u tán  pedig a piaristák  vették át. Az épü
let utcai hom lokzatán freskó és napóra látható. A házból fedett folyosó vezet át a plébániatemplomba.

A (15) Na,gyb()ld()gcissz()nij-(plébánia,-)templom (I)óm) román alapokra épült három hajós bazilika. 
Nevezték német templomnak is, m ert valamikor németül prédikáltak benne, illetve Alsóvárosi templom
nak. Egykor a dominikánusok Szent Mihály-temploma volt, amelyet -  a mellette lévő ispotállyá 1 együtt
-  IV László adom ányozott nekik. Jelenlegi klasszicista külsejét a J . S. TlIALER építész által vezetett 
XVIII. századi átépítés során nyerte. Belső berendezése barokk, jó részt 1806-ból való. A Szűz Mária 
rnennvbemenetelét ábrázoló oltárkép bécsi művész alkotása, míg a szószék és a keresztelőmedence a 
XVIII. századból való. Felhívjuk a figyelmet a jobb oldali hajóban lévő, a város és M agyarország Nagy
asszonyát koronával ábrázoló szoborra. A szentél,v jobb oldalának rózsaablakában Árpád-házi Szent E r
zsébet van, míg a bal oldaliban Mária a gyermek Jézussal. A templom toronyórája 1841-ből való.

1902-ben a Selmecbánvai H íradó úrnapi ünnepségekről így7 írt: „Verőfényes szép májusi nap volt a 
róm. kath. egyik legnagyobb ünnepén, Ű rnapján. A hívők ezernvi-ezren vettek reszt a plébánia tem p
lomban m egtarto tt isteni tiszteleten s az azutáni körm enetben. O tt voltak a templomban s a körmene- 
ten is az összes hivatalok fejei is, s az országgyűlési képviselője is. V asárnap a bányászok ta rtják  meg 
Urnapi nagy ünnepüket, amikor* ki fognak vonulni az összes bányászok festői szép egyenruhájukban.” 

A K am araházból, illetve a p iaristák  rendházától felfelé kezdődik az A rantv utca. Egykor itt voltak 
az aranym űvesek boltjai, sőt a pénzverde is. A K am araház u tán  ugyanis a (16) Flem m ing-ház követ
kezik, ahol 1598-tól másfél éven á t verték a „körmöci a ra n y ak a t” A pénzverdét ugyan nem sikerült 
a városban m egtartan i -  elsősorban a város fekvéséből következő általános vízhiány7 m iatt - ,  de 
Selmec gazdagsága az A rany utcában még évszázadokig ragyogott,

Az utca jobb oldalán, a K am araházzal szemben a Terasz kezdődik. Selmecbánya specialitása, a vá
ros korzója. Az u ta t végig üzletházak szegélyezik, amelyek egy7kor árkádosak voltak. Mai külsejüket 
az árkádok lebontása, átépítése során, 1868 u tán  kapták.

H ány és lránv diák fordult meg nap m int nap a teraszon! A korzó vonzotta a város diákjait, de te r
mészetesen leányait is. A burschok egyébként a korzón való megjelenésre, az öltözködésre nem sokat 
adtak . Mégis a foltos grubenhoz, waldenhoz feliéi* kesztyűit húztak, m ert úriem ber kesztyűben já r t . 
Még egyszer m egism ételjük azonban, hogy7 az eleganciára nem nagyon ügyeltek, m ert azt ta rto tták , 
hogy7 minek öltözködjenek, am ikor az egész város őértük csinosítja m agát. A terasz színes kavalkád-
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jában  azután  sokszor o tt lük te the te tt 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, esak iskolaidőben, az ebéd, a 
buszindulás körül élénkül meg egy kicsit. Mi azért vessünk egy p illan tást a terasz elején a (17) Ile im - 
házra. A szép, loggiás épület tulajdonosa egykor borpincéjéről és konyhájáról volt nevezetes.

A terasz közepe tá ján  áll az em léktáblával megjelölt (IS ) P riv itzky-h áz. Ebben az épületben lakott 
és tan íto tt MlKOVINY SÁiMTHL. Az 1735-ben a lap íto tt selmeei bánvatisztképző iskola első tan árak én t 
a m atem atikai tudom ányokat (m atem atikát, geom etriát, m echanikát, bánva gépészetet, -építészetet, 
bánya-és  földmérést stb.) ok ta tta . U gyanakkor a főbánya grófság tervezési és építési m unkálatait is 
irányította. Pedagógiai és gyakorlati m unkássága során a következő m eglátás vezette: „am iként téves 
elméletből nem születhet helyes gyakorlat, éppúgy helyes elmélet nem eredm ényezhet helytelen gya
korlato t.”

Az út bal oldalán a Flemm ing-ház után  az (19) Alsó G yógyszertár  (felette volt az evangélikus espe- 
resi hivatal és lakás), majd pedig onnan a negyedik épület, a (20) K recsm áry-ház  következik. Tulajdon
képpen ezt tekin thetjük  az Akadémia legelső épületének, m ert N. J .  Ja^QUIN 1764. szeptem ber 1-jén 
ebben az épületben kezdte meg: vegytani és ásványtani előadásait. A házat a k incstár jArQUIN részére 
bérelte, az emeleti részeket lakás, a földszintet pedig laboratórium ok és tan term ek szám ára.

A K recsm áry-házat a (21) Wankovits-féle, A z  A rany Naphoz cím zett üzlet követi, m ajd k ijutunk 
az egykori K ossuth Lajos térre. A W ankovits-ház mögé kerülve azonban érdem es az A rany utcával 
párhuzam os E züst utcába is besétálni. O tt régi, a középkori városok hangu la tá t idéző kéj) fogad ben
nünket. Az utcában a századfordulón a D aubner-féle és a Ilosek-vendéglő volt. I tt  is lá thatjuk , hogy 
az idők folyamán mennyivel m egem elkedett az utca járószin tje .

A terasz és az egykori Kossuth té r  találkozásánál, a F ritz-ház sarkánál igen sokszor* ácsorogtak, 
leskelődtek mind a firm ák, mind a balekok. A „m aflasarok” az akadém isták  és a selmeei lányok ta lá l
kozóhelye volt.

A (22) F ritz-ház az Akadém ia egyik legnevezetesebb épülete. Ez volt ugyanis még a főiskola ide
jében is az „A”-épület, ahol a rektori hivatal kapott helyet. Az épületben tanácsterem , könyvtár, le
véltár, továbbá géptani tanszék és szertá r is volt. Az Akadémia a házat egyébként 1829-től bérelte, 
majd 1885-ben m egvásárolta. A tulajdonjog megszerzése u tán  SriIULEK F k k íYES m űépítész teivei 
alapján átép ítették , de így sem volt elegendő a terebélyesedő Akadémia helyszükségletének kielégíté
sére. A földszinten sokáig a Molnár-féle kocsma m űködött, ahol egykor a M agyar T ársaság  ta r to tta  
összejöveteleit. Az állam fordulat u tán  a házat egy darab ig  kaszárnyának használták. A most befe
jeződő helyreállítás viszont visszaadta eredeti külsejét -  bár a főiskolára utaló felira tokat nem állíto t
ták helyre, de a bányász-erdész-vegyész-vadász m esterségek szimbólumai lá thatók ra jta . (N apjaink
ban levéltár ta lálható  benne.)

A F ritz-ház u tán  a (23) Szent K a ta lin -tem plom  (az egykori tó t templom; Felsővárosi templom) a 
következő látványosság, amely egyike a város legrégibb épületeinek. 1480 és 1491 között épült, góti
kus stílusban. F őhajó já t késői gótikus csillagboltozat díszíti. A főoltár a jezsu iták  idejéből, 1827-ből 
származik. Alexandriai Szent K atalin t ábrázolja Szűz M áriával és a Kis Jézussal. Tiroli festő műve. 
A templom külső falához 1776-ban építették  a Nepomuki Szent János-kápolnát. A templom m egte
kintésre érdemes kincse az M. S. m esternek tu la jdon íto tt M adonna-szobor, a sekrestye bejáratánál 
újabban napvilágra került „Utolsó íté le t” freskó, valam int felhívjuk még a figyelmet a Magyar-ország, 
Selmec és a Rubigalli család címerére és a Szent Istvánt, Szent Im rét és Á rpád-házi Szent E rzsébe
tet ábrázoló ablakképekre.

A (24) Városháza eredete a XIV századba nyúlik vissza. A korábban egyemeletes épület mai alak
já t 1787-88-ban nyerte, és to rnyát is ekkor építették. A torony nevezetessége az óra, melynek m u ta
tói fordítva jelzik az idő m úlását: a k ism utató jelzi a perceket, a nagy pedig az órákat. (Ez régi sze- 
pességi cipszer hagyomány.) É rdekes a tanácsterem  Justitia -freskó ja , illetve a terem  bejárati ajtaja  
felett az epigram m a: „Unicuique suum ” (M indenkinek a m agáét -  a felira t m ost a Szarvas Szálló épü
letében van). A V árosháza tanácsterm e arról is nevezetes, hogy 1704-ben Rákóczi követei -  angol és 
holland megfigyelők jelenlétében -  itt próbáltak egyezkedni a császári küldöttekkel. Az értekezlet 
azonban sikertelenül végződött.

Amikor a V árosházát a X V III. század végén átép ítették , akkor bonto tták  le a vele egybeépített, 
lépcsővel összekötött Szent A nna-kápolnát. így a Városháza bejárata  továbbra is -  m ert korábban a
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kápolnán át já r ta k  -  hátul m aradt. Ez még a meglehetősen tagolt felszínű Selmecen is érdekes, de a 
m agyarázata nagyon egyszerű. A tanácsnok urak, akik jobbára a Ringen laktak, bizony pocakosak, 
elnehezült já rá sn ak  voltak. Az ő kívánságuk volt, hogy a Szenthárom ság tói* felől érkezve mindenféle 
nagyobb lépcsőzés nélkül beülhessenek a város tanácsterm ébe -  megpihenni. A tanácstagok száma 
egyébként -  élén a főbíróval -  12 fő volt, míg 24 külső tanácsnokot is alkalm aztak, akikek nem hosz- 
szabb időre, hanem  csak 1 évre választottak . Az épület klasszikus beosztás: felül a városi kincstartó 
a kincsekkel, középen az em lített tanácsterem , míg alul a városi levéltár. Még- egy érdekességet emlí
tünk  meg: a tanácsterem ben állandóan o tt volt kinyitva a töiTénvkönyv, a Schem nitzer S tadt-G ericht.

A Szent A nna-kápolna helyett a (25) M ária-szobrot állították. A barokk együttes csúcsán az 
Im m aculata (Szűz M ária) alakja látható, míg a kompozíció közepén Mihály, Gábriel és Rafael arkan
gyalok.

A Szent K atalin-tem plom m al szemben a P áduai Szent Vincéről elnevezett (26) irgalm as nővérek 
leányiskolája  áll, mellette pedig az (27) evangélikus tem plom . K orábban az evangélikusoknak -  az egy
kori katolikus templomból kiűzetve -  csak fatem plom uk volt. Kőből csak II. József türelm i rendeleté 
alapján ép íthettek  templomot. A copfstílusú épület IlAMALIÁR MÁRTON „ném et pap” (aki egyébként 
a helyi szláv nyelven kívül latinul és m agyarul is prédikált) szervezőkészsége, nem utolsósorban pénz
gyűjtése nyomán, J .  S. T lIALE R bécsi építész te n v i alapján, 1794—96-ban készült. A templom belse
jének alaprajza ellipszis. Belül, az oldalfalak mellett karzatok találhatók. O ltára barokk stílusú, az ol
tá rképet (Jézus a G ecsem áné-kertben) 1878-ban TlIA X  MÓR festette.

Az evangélikus templom másik oldalán a (28) M agasház (Ilohehaus, Prasovnva) áll. A városi 
rendőrség, illetve a foszolgabíróság épülete volt, de mi az épülettel kapcsolatban mégis egy XVIII. szá
zadi tö r té n e tit em lítünk meg. 1703. szeptem ber 14-én ugyanis ide szaladtak össze a városi elöljáróság 
emberei, m ert hallották a török időkből m egtarto tt, vészjelző ágyúk hangját, A városi bíró itt adta tud- 
tukra, hogy O rsK A Y  brigadéros Korpona irányából fenyegeti a várost. Mivel a császári csapatok távol 
vannak -  vélte az ijedt p o lg á rsá g - , hódoljanak be Rákóczi csapatainak. Megfelelő hadisarccal ezt még
is te tték  -  és ez a viselkedés a várost az egész RÁKÓrzI-szabadságharc a latt jellemezte. Hol Rákóczi
nak, hol a labancoknak fizettek, hódoltak. F élte tték  Selmecet, a lakosságot és a város kincseit. így az
tán  még azt is elviselték, hogy B E R r sÉ X Y I  MIKLÓS a város elöljáróságának lelkületét bécsi utcalányé
hoz hasonlította.

A Szentháromság tér (öberer Ring; Trojicné námestie)

A m int a német nevéről is kitűnik, m ondták „felső té r ”-nek is, de inkább a közepén álló Szenthárom 
ság-szoborról kapta a nevét. Ez a té r  volt m indig a város legfontosabb fórum a. Itt ik ta tták  be a pol
gárokat jogaikba, de itt m ondták ki annak elvesztését is. I t t  te ttek  a bányászok fogadalmi esküt, sőt 
a különféle politikai m egnyilatkozásokra is ez a té r ado tt lehetőséget. I tt szentelték a zászlókat, de 
1849 októberében ezen a téren  égették el a K ossuth-bankókat is. M anapság itt állítanak m ájusfát, 
esetleg nagygyűlést ta rtan ak . T ehát a té r  továbbra is m egm aradt a város fontos fórum ának.

A (29) Szenthárom ság-szobor a té r  m eghatározó dísze. Az 1710. évi pestisjárvány megszűntének 
emlékére 1755-66  között építették. A barokk stílusú szobor te n reit olasz szobrászművész, I). STAXET- 
TI készítette. A kőfaragó m unkákat K. IIOLZKXEriIT végezte. A szoborcsoport legfelső szintjén a 
S zenthárom ság látható , míg az emlékmű tartóoszlopai között nyert elhelyezést a Szűz Mária-szobor. 
Az emlékmű hat oldalán további hat szobor ta lálható; a bányászok és a betegek védői: Szt. Sebestyén, 
Xavéri Szt. Ferenc, Szt. Borbála, Szt. Rókus, Alexandriai K atalin és Szt, József. A fekvő alak Mária 
M agdolnát ábrázolja. A szoboregyüttes hom lokzatán kétfejű sas ta r to tta  és ta rtja  az éppen időszerű 
cím ert, b ár az 1981-82 . évi rekonstrukcióval v isszaállították az (‘redet.it, a Ilabsburg-cím ert. L á th a
tó még rajta  a város címere és a bányászok jelvénye is.

A té r épületeit a szoborral szemben állva, balról kezdve nézzük meg!
Az első ház -  em léktáblával is jelölt -  a (30) Zsemberg-(Marsehalké)-)háiz. Ebben a XVII. századi 

épületben kezdte meg m unkáját az 1808-ban felállított E rdészeti T anintézet első tanára , II. I). 
W l L ( ’KEXS. Legelső előadására 1809. feb ruár 12-én délelőtt 10 órakor került sor. Az előadáson a 
fobánvagrófi hivatal tisztségviselői és az Akadémia teljes hallgatósága is megjelent. A továbbiakban 
pedig W lL r K E X S  idején a Zsem beiy-ház teljes egészében az erdészeti ok ta tás t szolgálta. Később ez az 
épület ado tt o tthon t a d iákság egyesületi életének. I tt m ondták ki 1875. november 2-án éjfélkor a
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bursche>k és a m agyar hallgatók a „M agyar T ársaság ” m egalakulását. Az épületet az Akadémiai Ifjú
sági Kör évtizedekig bérelte. A tá rsa s  élet rendezvényeire alkalm as term ek, illetve1 könyvtár volt ben
ne4. T arto tták  itt a K atalin-napi bálokat is, am ikor a balekok először találkozhattak  a város leányai
val. (A ház neve ’SEMBERY IMRE reform kori és 48-as országgyűlési képviselőre u ta lt.)

Az erdészeti felsőoktatás első tanára

H einrich  D ávid W ilckens (1763- 1832)

A Selmecbányái erdészeti felsőoktatás első tan ára  a braunschvveigi hercegségben lévő 
W olfenbüttelben, a Kommiss utcában lévő Spanyol Koronához cím zett vendégfogadóban, 
MK’IIAEL J ákob  W l U ’KEXS udvari pincem ester negyedik gyerm ekeként, 1763. november 
14-én született. Nyolcán voltak testvérek, anyjuk adata i nem ism ertek. Iskoláit, m ajd a 
hercegi gim názium ot szülővárosában já r ta  ki. Tizenöt éves korától rendszeresen lá togat
ta az A uguszta K önyvtárat, legkedvesebb időtöltése a könyvek tanulm ányozása volt, A 
hercegi gim názium ban 1782-ben érettségizett.
Az I. Károly herceg által alapított braunschweigi Collegium Carolinum -ban tanulm ánya
it 1782. augusztus 24-én kezdte meg. Itt két évet töltött., s term észettudom ányi, illetve 
nyelvi tanulm ányokat folytatott. Ezek után beiratkozott a helm stedti egyetem re, a Juha  
Carolina-ba, ahol az oivosi tudom ányba mélyült, el, s ez irányú tanulm ányait azután itt be 
is fejezte. 1787. jún ius 6-án a Szász Választófejedelem  Főbányahivat.alának főhatósága  
alatt álló fivibergi B ányászati Akadémiára felvételét kérte a következő indokkal: „...hőn 
óhajtom , hoyy ismerteket szerezzek a bányásza ti  tu d o m á n yba n ” Engedélyt kapott az 
előaelások hallgatására, illetve a bányászati és kohászati épületeik bejárására és látogatá
sára. B ányászhallgatóként itt került kapcsolatba az erdészeti tudom ánnyal. J o iia x x  
M a tt iiá i s  B e h i s t e ix  e)ktatónak hívta m eg erdésziskolájába, am ely kezdetben a 
türingiai W altershausenben , majd később a C ob u rg-M ein in gen  hercegségben , 
I)re‘iBigackerben műköelött. Itt valam ennyi erdészeti tárgyat ő adta e'lő. Később a 
B e h is t e ix  által alapított Erelészettuelemiányi és V adászattani Tuelományos T ársulat 
ívnele's tagjai közé választották. 1788. április 22-én a göttingeni egyetemire* is beíratke>- 
zott.
Tuelate)san képevte m agát pe)lihisztorrá, minden tuelománvág érelekelte, m indent szedetett 
ve>lna megismerni. Sok nyelvem beszélt, anyanyelvi szinten művelte a latin t, görögöt, fra n 
ciát, ange>lt, spanyolt, portugált, a későbbiekben m agyarul is m egtanult, s vélhetően a 
szlovák nyelved is érthette .
1789. augusztus 1-jén doktorált, és a file)zófia m agisztere lett, A göttingeni egyetem m a
gán tanárakén t 1790-1791 között m atem atikát, kém iát és te rm észettan t tan íto tt. U tána 
Saarbriickenben gyógyszerész volt, majel 1795-1799 között a tü ringiai K em netenben az 
erelésziskola tan ára  lett. Tanulm ányai és munkálkoeiása közben sok, különbé*)//) tem atiká
jú  tanulm ányt írt és je len te te tt meg. Többek között kide)lgozta a M einingenbe teiTezett 
erelésziskola p iogra inját. és az ilsenburgi erelésziske)la reorganizációs tei-vét. Sajne)s az ok- 
ta tási intézmények nem valósulhattak meg.
A Selmecbányái akadém ia 1807-ben meghireletett erelészeti tan ári állását m egpályázta, és 
nemzetközi hírnevének köszönhetően, a három  jelentkező közül ő nyerte e‘l azt, 1807 ele- 
cember 17-én kelt határozatával a király -  bányatanácsosi rangban -  az Erelészeti T an 
intézet tanárává ne'wzte ki. Erről a m agyar uelvari kancellária 1808. ja n u á r  5-én értc\siilt, 
Visze)nylag he)sszú, nehézségektől sem m entes szei-vezési és berendezke‘dési ielő u tán  1809. 
február 12-én, az uralkodó, I. Ferenc születésnapján, 10 órai kezdettel ünnepélyes kere
tek között ta rto tta  meg első előadását. O de)lgozta ki az erelészeti felsőe)ktatás rendszei*ét, 
megalapozta annak e)ktatási móelszeret, megszervezte a gyake)rlati képzést, A bányász- és 
ercle\szhallgatóknak ta r te t t  előaelásai kéziratban, lelkes tan ítványainak  lejegyzéseiben m a
rad tak  fenn. 1814-ben tanulm ányi célokra a szklenói és repistyei erdőrészekben ta n te rü 
letet je lö lte te tt ki.
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Működése során a gyakorlati elet kívánalm ainak megfelelően több ta n tem n ó d o sítá s t is 
végrehajto tt, így az 1808-ban készült a lap tan  tervet 1811-ben, majd 1816-ban is változ
ta tn ia  kellett. 1817-ben kéregtörő m almot, majd fűrészm alm ot á llítta to tt fel Szklenón. 
1824-ben pedig sim afenyő-kísérletekbe kezdett. Az udvari kam ara azonban elképzelései
vel nem mindenben é rte tt egyet, azzal szám talan esetben kellett vitába szállnia és harcol
nia. Talán ez, valam int a hallgatóság fegyelmezetlenkedései m iatti küzdelme m ondatták 
ki vele több ízben is, hogy  „Selm ecbánya sem E rdészeti T an in tézet, sem botanikus kert léte
sítésére nem a lka lm as”
Több külföldi tudós társaságnak és egyesületnek volt tagja, kiváló erdésztudósokkal, így 
a ném et Cotta , IIarth;, I I cndesiiaíjex  szakem berekkel állt kapcsolatban.
T anári működése során 232 erdészhallgatónak ad ta á t erdészeti ism ereteit. 25 tudom á
nyos cikket, terjedelm esebb tanu lm ány t írt.
1831-ben egészségi állapota m egrom lott, sokat betegeskedett, előadásait nem tud ta  meg
ta rtan i. Felsőoktatásunk  első ta n á ra  1832. m ájus 25-én halt meg Selmecbányán. S írjá
nak helyéről nincs tudom ásunk, sír-kövének felirata viszont fennm aradt. A megsem misült 
sírkő hom loklapjának felirata:

Viro M agnifico C larissim o 
Ilenrico  Davidi W ilckens 

Guel P herby tano
S.C.R.A.M .A. Coniliis M ontium  
A .A .L.I. Phil. et Med. Doctori 

In Regia A cad.M ont. Cliem. 
C olendarum  Svlvariim  

Duci Pi-imo 
X ato  (iuol Pl km-Inti X IV  Xov. M D C C LX III. 

D enato Schemnicii XXV Mai M DCCCXXX II. 
Pia posuit L egataria  
( 1a tlia rin a  Ila idefusz

N agyságos és kitűnő 
W olfenbiitteli W ilckens H enrik  D ávidnak 

cs. k. bánya-tanácsosnak  
a filozófia- és oivosi tudom ány 

doktorának, 
a Selm ecbányái kir. bányászati akadém ián 

az erdőm űvelés első 
vezérének.

Születe tt W olfenbüttelben, 1768. 14. 
M eghalt Selm ecbányán, 1832. m ájus 25. 

Á llította  a kegyeletes örökös 
H aidefusz K atalin

A sír-kő hátlap jának  felirata:

I lu n g a ru s  et T euto  celeb ran tu r Xom ine T anto: 
Ilic  genuit Vivum F ecera t lile Suum .

Is R aram  D octrinam  Vita. e t M orte P robavit 
Vita L abor Stúdium : M ors Via Ad A stra  Fű it.

N ém etet és m agyart e név teszi di<\
Az nemzé, ezzé élve avatta  m agát.

É lte  s kim ultával bizonyít vala ritka  tan ítá s t, 
É lete: m unka s tanu lm ány  halála: égbe vivé!

Arcképe sem ism ert. A ma is meglévő szülőháza falán ma sem áll emléktábla. Az Országos 
E rdészeti Egyesület 1900-ban Selmecbányán ta r to tt  vándorgyűlésén a korábbi gyakorla
tok színhelyén, a repistyei erdőbirtokon táb lá t avattak  „W ilrkens emlékének!” felirattal. 
Tiszteletére 1968-ban, az akkori soproni Erdészeti és F aipari Egyetem botanikus kertjé
ben em léktáblát avattak, amelynek felirata -  Vita est labor et stúdium  [ Az élet nem más, 
m int munka és tanulás] -  W i l c k e n s  k ita rtásá ra  és lankadatlan szorgalm ára utal. 
Forstkunde címen lejegyzetelt előadásainak jelm ondatát gyakran idézik tőle: „E nuce f i t  
corylus, ex glande ardna quercus. E xiguum  nihil esse putes, quod crescere p o ss it.” [Magból 
lesz a mogyoró, makkból a büszke, égre törő tölgy. Jelentéktelen semminek hinnéd, mi fá
vá terebélyesednek később.]

A következő épület a (31) lhd)igaUi-(Rothhahn-)ház, amelyet késő gótikus stílusban 1538-ban építettek. 
A Rubigall(us) család a XVI. század egyik legjelentősebb ringbürger családja volt. Címerük, illetve a bá- 
nyászjelvény és jelm ondat („Spe et patien tia” -  Reménnyel és kitartással) a kapu felett látható. Az épü
let barokk külsejét a XVII. században kapta, a címer 1692-ből való. A századfordulón a ház B()(íYA 
JÁNOSé volt, és a „Selmeei N épbank” irodái voltak benne, majd a bányászati levéltár anyaga.

A Rubigalli-ház mellett a (32) IÁenpavhcr-Heuter-háiz sorakozik reneszánsz portállal, amely szintén 
a XVI. századból való. Az ugyancsak régi ringbürger családok nevét viselő épület a XIX. században
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Ka c h e l m a n n  JÁNOSé volt. Ő a város jeles történésze, aki főleg ném et nyelven publikált. A századfor
dulón ebben a házban lakott FARBAKY ISTVÁN, az általános és vasgyári géptani tanszék tanára.

Továbbhaladva a m ost m ár erősen emelkedő, de szűkülő téren , több ringbürger-házat elhagyunk, 
majd a kétem eletes (33) lleinz-háizhoz ju tu n k . I t t  m űködött a XIX. században az akadérnisták Szilé
ziai Köre (Schlesischer B und), majd a házban lakott SÓLTZ VILMOS bányatanácsos. A  Ileinz-ház 
u tán egy földszintes épület áll, amelynek kapuja előtt hársfák  vannak. M ellette nyílik az Ovárhoz 
vezető kis utca, majd az utca túloldalán a (34) tan ítóképző  in tem ú tu sa .

Felérve a Vöröskúti utca torkolatához, a balra vezető úton a (35) tan ítóképző  épületét látjuk. A ház 
a Czobor-féle telken 1 9 1 1 -1 2-ben épült. A terveket SOBÓ JENŐ készítette, ugyancsak ő végezte az
1913-ban elkészülő in te rnátus tervezését is. Az épületek berendezése pedig a világháború éveiben tö r
tén t meg -  ma is szolgálva az ok ta tást.

Továbbhaladva az öreg hársakkal körülvett, nyugodt kis kertben em lékezhetünk arra , hogy vala
mikor itt volt a városi (36) Lövölde. A selmeei polgárok m ár a XVI. században lövészegyletet a lak íto t
tak. Az egyesületben szorgalm asan gyakorolták m agukat, hiszen a közeledő törökök ellen a polgárok 
meg akarták  városukat védeni. A X IX -X X . század fordulóján évekig a városi erdőm ester, KRAUSZ 
GÉZA ,,folövészrnester”-ként volt az egylet elnöke. E kkor m ár az egyleti tag ság  term észetesen sokkal 
inkább szórakozást je len te tt, m int komoly harci erőt.

A kert alatti házsorban az első ház volt valam ikor a (37) L itschauer  család lakóháza. Innen já r t  
idős és ifjú IjITSCIIAUER L a j o s  a bányászati tá rg y ak at oktatn i. Mi azonban té rjünk  vissza a Szent
háromság* térre, amelynek a másik oldalát m ost visszafelé, lefelé haladva vizsgáljuk végig.

Az egykori tanítóképzői in te rnátussal szemben áll Selmecbánya legrégibb lakóháza, a (38) 
B aum gatien-ház. Az egykori kereskedő család címere a la tt a következő felirat olvasható: „Zum 
Ambrozi P aum gartner ist das I la u s  genand, sein Glyck ste t und G ottes I la n d  1556.”

Továbbfolytatva u tu n k a t az (39) evangélikus líceumhoz érünk. Az iskolát (országos gyűjtésből) 
1827-30 között klasszicista stílusban építették. Az evangélikus ok ta tás eme jelentős épületében ta 
nultak olyan neves költők, mint PETŐFI SÁNDOR és A. B r a x a t o r i s  ( S l ÁDKOYIC). Iiájuk  az épület 
falán elhelyezett em léktáblák u talnak. (Az 1896. jú n iu s 8-án felavatott táb lák a t alapítványi pénzből 
készíttették, illetve -  az állam fordulatig  -  ta rto ttá k  fenn.)

A líceumtól lefelé haladva a következő ház az egykori (40) Joerges-nyom da  épülete. A XVI. szá
zadban emelt házban dolgozott valam ikor JO E R d E S  ÁGOST (m ajd özvegye és fiai) nyom davállalata. 
Az 1857-ben alap íto tt cégnél készített nyom daipari term ékek közül esak az „Erdészeti K ísérletek”-et 
és a Fekete-B lattny-féle  „Az erdészeti jelentőségű fák és cserjék elterjedése a M agyar Állam terü le
tén” című művet emeljük ki. Ez utóbbi -  ném et kiadásával együtt -  m inden bizonnyal a nyomda leg
nagyobb vállalkozása volt,

A Joerges-ház alatti (41) B ossán yi-(Szá/jbely-)ház teljes hom lokzata sgraffito  díszítésű, bejárati 
kapuja reneszánsz stílusú. (A házban m ost galéria található.) Az alatta álló házban (R ichter-ház) a 
XVII. században JOSEF RlCIITER ringbürger*, történész, BÉL MÁTYÁS m unkatársa, majd századunk  
elején JANKÓ SÁNDOR, a geodézia tanára 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 minerológus, J Ó 
NÁS JÓ ZSEF is. (Nevezik Jónás-háznak  is.) A XVI. századból való, sgraffítós díszítésű ház azonban 
arról is nevezetes volt, hogy a város iskoláiba kerülő diákok szeptem berben itt kezdtek ism erkedni a 
várossal. A vendéglő udvara ilyenkor m egtelt falusi bricskákkal; hozták a szülők csem etéjüket vala
melyik selmeei középiskolába a tanévkezdésre. A „ S z a rv a s ib a n  m ár a X V III. században nyom tatott 
étlapokon kínálták az ételeket, italokat. Ma a földszintjén ú jra  vendéglők, míg az em eleten kiállítási 
term ek találhatók. É rdem es megnézni az itt  k iállíto tt gótikus Szent K atalin- és Szent Borbála-szob
rokat, amelyek feltehetően az M. S. m ester keze nyom át viselik (Galéria Jozefa Kollára).

Mellette a (43) Ilellenbach-ház áll, amely valamikor* a bányatörvényszéknek (B erggericht) adott 
otthont. (IlELLENBA CII GODOFRÉI) I. Lipót orvosa, m ajd II . Rákóczi Ferenc orvosa és bányasza
kéi tő je  volt.) A bányabíró egykor nem csak a bányászat jogi kérdéseivel, hanem  magával a bánya- 
műveléssel is foglalkozott. E zért itt  dolgozókat ne azonosítsuk jogászokkal! Ők a m ontanisztikai tu 
dományoknak is művelői voltak.

Az épület alapjai a XV" századból valók. Jelenlegi, barokk külsejét a XVIII. században kapta. Ugyan
ebben a században, 1751-ben Mária Terézia férje, Lotharingiai Ferenc 11 napig lakott benne. Szám unk
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ra azonban érdekesebb, hogy az épületet az Akadémia 1867-től 1900-ig a bányászati oktatás céljaira bé
relte. (Ebben az időben a meghalt akadém istákat itt ravatalozták fel, innen indult a gyászmenet.) Azu
tán S()B() JEXŐ, az építészeti tanszék vezetője lakott benne. Az épület -  amelynek udvarában egy régi tá 
ró ( K o v á c s  F  L a j o s  szerint: „Névtelen-táró”) bejárata is van -  ma is kapesolódik a bányászathoz: ás
vány- és tereptani bem utató látható benne. (Slovenské Národné Múzeum -  Bánské Múzeum.)

A Ilellenbach-ház u tán  kis köz következik, majd o tt állunk a (44) S zitn ya i-h á z  előtt. Ez is XVI. 
századi épület, a századfordulón SZITXYAI JÓZSEF nevezetes, tudós selmeei polgárm esteré volt.

Sokkal nevezetesebb azonban ez a hely a „Zum  yoldenen (h'ubenlicht” (Az A ra n y  B ánya mécshez) 
cím zett kocsm ájáról, am ely az épület földszintjén volt, és a kis köz felől kellett be-, illetve lemenni. A 
STELTZ F lÓRIÁX által esaknem  55 évig vezetett, félhomályos, de m indig hangos koesma a bursehok 
törzshelye volt. Világukkal áldozott le, le tt az 1890-es években a többi polgárházhoz hasonlatos. A 
selmeei nótákban azonban továbbra is él az „ a u f ’-ra (hitelre) is adó Flóri alakja: „Hold, a te blattod 
is fura, kajsza, /  Egy szemed esára, a másik hajszra /  Neked á rto tt meg a Flóris bora? /  Szégyell- 
jed  m agad te vén eim bora!”

A Szitnvai-ház u tán  egy kis épület, majd a (45) Pischl-ház következik, végül kiérünk a Fritz- 
házhoz.

A Fritz-ház és a T erasz felső vége közötti térségről nyílik a város egyik legérdekesebb uteája, az 
Alsó-Rózsa utea. A kis tértő l lépesőn, illetve a vele párhuzam os, meredek, keskeny koesiúton ju th a 
tunk  fel a 8 -1 0  m m agas tám fallal m egerősített u tcába, melynek esak a bal oldalán épültek házak. Az 
utea bárm ely pontjáról szép kilátás nyílik a városra. A lépcsősor végénél a (4(i) K eller-ház késő góti
kus, cím eres portálja fogad minket. A homlokzaton építésének időpontja is lá tható  (1610). A szom
szédos, (47) Trencsánszky-ház késő gótikus portálját a XIX. században klasszicista stílusban építet
ték át. E házban lakott VITÁLIS ISTVÁX, az ásvány-földtani tanszék vezetője (korábban evangélikus 
líceumi te rm észetrajz-tanár). Felhívjuk a figyelmet a csizm adia céh vásárcsarnokára (Nr. 4.), amely
nek csarnokszerű szerkezete a ház végén most is látható. A rám pa felső végénél lévő házban (Nr. ti.) 
pedig az egykori erdészadjunktus, TOMASOVSZKY IMRE lakott, Az éles szögben balra forduló utcán to 
vábbhaladva az Akadémia kőkerítését éljük  el. A kerítés mellett, az út szintjénél mélyebben áll az a 
ház (48), amelyben B oL E M A X  GÉZA fizikaprofesszor élt.

Egyes források szerin t valahol itt lehetett a Csiliki-kapu is; de akkoriban ezt az u tcá t Peltscher 
gassénak nevezték. 1478 m ájusában M átyás királyt és B eatrix  királynét e kapunál várta 23 domon
kosrendi szerzetes, m ajd kísérte őket a régi K am araházba, ahol a királyi pár két napot töltött.

A balról emelkedő hegy a Hybalka (vagy Olympus), amelynek oldalán szerény bányászházak so
kasága húzódik meg. A Klopacska hangjára hajnali kettőkor itt gyúlt fény az ablakokban, innen siet
tek a bányászok a tá rnákba. Egykoron számos akadém ista is itt bérelt olcsó szobát,

A Rózsa utca jobbra kanyarodik, s a kanyar után a bal oldalon áll az a lakóház, (49) amely néhány 
évig RŐTII Gyu la  erdészadjunktusnak, TETTAMAXTI jEXŐnek, a bányagéptani tanszék vezetőjének  
s G r il l c sz  EMILnek, a selm eei bányaigazgatóság vezetőjének adott otthont.

E zután a botanikus kert kőkerítése1 mellett, a villatelep érintésével lejutunk az Akadémia u tcára. 
Mi azonban m enjünk vissza a S zenthárom ság térre , hogy onnan indulhassunk további városi sétákra!

Az Óvártól az Újvárig

A Városházzal szemben álló egykori elemi iskola m ellett valaha díszes lépcső vezetett az Ovárhoz. Ma 
ennek nyom ait nem látjuk, de ugyanerről a helyről indulva, keskeny szerpentinen érjük (‘1 az Ovárat. 
(A másik út a S zenthárom ság térről, a líceum épületével szemben nyíló utcán keresztül vezet.)

Az (50) O vár  alapjául szolgáló templom 1220-40  között épült, román stílusú bazilikaként. Ez volt 
a „die Kirche unserer lieben F ra u ” a M iasszonyunk-templom . A város ekkor még a templom körül 
te rü lt el, így az épület közvetlenül beleilleszkedett a településbe. A tem plom ot a tem pláriusok, a vörös 
barátok építették, m ajd a domonkosoké volt, Mellette állt a Szent M ihály-kápolna, amely most is meg
van. A román stílusú bazilikát viszont a XV—XVI. század fordulóján három hajós gótikussá építették 
át, majd a török veszély hírére 1600-ban várerősséggé.
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1. A kaputorony a csapóhíddal
2. A kaputorony a feltételezett reneszánsz formájába n
3. Fellegvár 4 kis toronnyal
4. A  Himmelreich torony, börtön
5. Szt. Mihály-kápolna
6. Az északi torony
7. Erődítmény bástya
8. Erődítmény falszakasz
9. Fedett folyosó, gyilokjáró

10. Presbitérium, szentély
11. Sekrestye
12. Gótikus csigalépcső, lépcsőház
13. Várkút
14. A XIX. századi Honvédemlékmű

Román

Gótikus
Reneszánsz

4. sz. ábra -  A z  Ó vár a lapra jza  
A  reneszánsz kapu tom yos, csapóhidas erőd ítm én y pan orám ara jza  1559 u tán

A harcias külső ellenére a selmeciek az Ovárnak nem sok hasznát vették volna, hiszen felette a Pa- 
radicsom-hegy emelkedik, ahonnan könnyen belőhető. A várba a Harangtorony mellett jutunk be. Itt 
valamikor gótikus bástya volt (a vár bejáratával), amit D. STANETTI tervei alapján 1777-ben építet
tek át mai, barokk formájára. A régi, XV. századi gótikus harang azonban ma is a toronyban van, to
vábbá két XVIII. századi (amelyeket Szent Donátnak és Szent Katalinnak szenteltek).

Itt a torony harangjai alatti helyiségben történt a Cotta-eset, amely az 1705-1706 telén 
pénzhamisítési botrányba keverte nemcsak a helyi órásmestert, hanem a birodalmi grófot, COTTA JÁ- 
NOSt is. II. Rákóczi Ferenc engedélyére hivatkozva pénzt vertek, amit azután a tanács megtiltott és 
Rákóczitól érdeklődött. A fejedelem ugyan nem adott ki nekik pénzverési engedélyt, de a bűnösöknek 
megkegyelmezett; fejvesztés helyett csak lengyelországi száműzetésre ítélte őket.

A várkapu bal oldalán egy kétemeletes rotundát találunk, aminek az aljában osszárium (csont
kamra -  állítólag a tatárjárás áldozatainak csontjaival), felette pedig az említett Szent Mihály-(rava- 
talozó)kápolna található. A kápolna erkélyén a XVIII. században fuvolások reggel, délben és este kon
certet adtak „a nép vallásos érzületének felkeltésére”. A kápolna falain lévő eredeti freskókat újabban
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fe ltárták  (az „Utolsó ítélet” és K risztus ábrázolása). Továbbá most itt lá tható  az egykori Akadémia 
épületén lévő em léktábla is, amelyet M ária Terézia és I. Ferenc József emlékének megőrzésére a Bá
nyászati és Kohászati palota avatásakor helyeztek el.

A fal mellett, illetve4 a falon továbbhaladva a Ilim m elreich-bástyához ju tu n k . I tt eredetileg a tem p
lomszolga lakott, de a vár átépítése u tán  várgondnoki, illetve városi lövészmesteri lakás volt az eme
leten, míg a mélyebben lévő helyiségekben börtönt találunk. (A „M ennyország-bástya” gúnyos elneve
zés innen ered.) U toljára a Bach-korszak idején őriztek benne (politikai) foglyokat.

N éhány év múlva, 1865-től viszont a várudvaron m űködött az akadém iai tornaegylet. A várudva
ron figyelmet érdemel még a sziklába vájt kút. A kútakna közepe tá ján  nyílik a vár vészkijárata.

Az Ovár legrégibb, legnevezetesebb épülete a középen álló Szűz M ária-tem plom , annak falm arad
ványai. I tt  volt egykor M. S. m ester híres műve, am elyet a templom XV-XVI. századok fordulójában 
történt, átépítésekor készítettek. Egy jó  félévszázad m últán viszont a templom boltozatát lebontották 
és a maihoz hasonló, erődített form ába alak íto tták  át, így keletkezett a főhajóból például a jelenlegi 
(belső) várudvar.

A várban egészen a X V III. századig tartózkodott katonaság, azután városi jégverem , fa rak tár, il
letve az em lített börtön volt benne. Majd a XIX. század második végén a városi levéltár, annak kiégé
st' u tán  (1898) pedig 1900-tól a városi múzeum kapott itt helyet. N apjainkban a látogatók előtt is
mét m egnyitották, ahol a Kálvária stációit, kőszobrokat (amelyek a régi Szenthárom ság-szobor alak
ja i voltak), sírköveket (például Hőssel Lőrincét), továbbá különböző időszaki (kovácsoltvas-, pipa- 
stb.) kiállításokat lehet látni. Külön felhívjuk a figyelmet a 48-as honvédszoborra, am it az állam for
dulat u tán  az E rzsébet térről ide szállíto ttak  be.

Az Ovártól visszasétálunk az utcára. Az egykori Felső Gyógyszertárral (ahol valamikor Csontváiy 
Kosztka T ivadar volt a patikus) szemben állt a (51) (Kék) Szőlő fogadó, évszázadokig nevezetes vendég
látóhely volt, amelyről MIKSZÁTH KÁLMÁN is megemlékezett. Az akadém iai ifjúság magyar érzelmű 
tagjai különösen előszeretettel lá togatták  abban az időben, am ikor a burschok törzshelye Az Arany Bá
nyamécshez címzett kocsma volt. Az 1860-as, 70-es években a Jönköp ingsek” (az új gyújtójuk alap
ján  kapták ezt a nevet) ezzel is hangsúlyozni akarták  a bursch-hagyom ányok m egtagadását.

A ház egyébként különösen alkalm as volt fogadónak, m ert vele szemben állt a bérkocsiiroda. Mi 
azonban folytassuk u tu n k a t jobbra, a Zsigm ondy utcában. (A Fő utca egyenes folytatása.)

Itt először a bánya művclés-ércelőkészítésta ni tanszék egykori tanárának , (52) (hvtzm aclu  r G yu
la háza előtt haladunk el. Ez volt a Schittkó-ház, amelynek m ár lebontott, udvari szárnyában (egy 
1847-ben kötött szerződés alapján) hosszú időn keresztül az Akadémia könyvtára nyert elhelyezést. 
Az épület udvar felőli sa rkában  pedig olvasószoba volt. Az épületet az új „paloták” felépítését 
követően alak íto tták  át tanári lakószobává. Ezek u tán  m enjünk el a (53) Xeusch ira n ter-háziy , amely 
szintén az utca jobb oldalán áll. Az épület reneszánsz bejárata  érdemel figyelmet, amelynek kiegészí
te tt német felira tát és bibliai fo rd ítását közöljük:

Wo Gott zum I la u s  nicht „ Ila  az U r nem építi
gibt sein G unst a házat,
so arbe ite t jederm an um sonst hiába dolgoznak azon annak építői.

Wo G ott die St.adt nicht I la  az Ur nem őrzi
selbst bewacht a várost,
so ist um sont dér hiába vigyáz az
W echter maciit őriző.”
1557. 1557.

(Zsolt. 127, 1.)

Az utca bal oldalán a (54) Városi kórházai találjuk. Szám unkra ez az épület azért nevezetes, mert 
az ispotály emeleti helyiségeit az Akadémia 1838-tól 1891-ig bérelte. Két tan terem , illetve szertárak  
voltak itt, am iket az Erdészeti palota felépítése4 u tán  tu d tak  elköltöztetni. (A kórház 1790-től egészen 
a legutóbbi időszakig itt m űködött, ráadásul az Akadémia kiköltözése u tán  a járásb írósággal „ tá rs
bérletben”.) A kórház u táni épületben (56) lakott az ábrázoló geom etria tan ára , F()I)()K LÁSZLÓ.

V isszatérve az utca elejére, a szintén itt nyíló és erős hajlással haladó Honvéd utcában találjuk a 
(56) B rlházy-házat. 1616-ban épült, a város egyik legszebb XVII. századi, reneszánsz stílusú háza. Az
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Akadém iának is jeles épülete, mivel (í. A. SCOPOLI kinewzése u tán , 1770-ben m egvásárolták. Itt ok
ta tta  a kém iai-m etallurgiai tá rgyakat, sőt a lakása is itt volt, 1811-ben az a gondolat m erült fel, hogy 
a szomszédos városi kórházat megveszik és a kettőt egy épületté egyesítik. Tudjuk, hogy ez nem va
lósult meg-, de az ok ta tás egészen 1899-ig-folyt itt. Sőt a ház ezután is m egm aradt iskolának és ta n á 
ri lakásnak. Legutoljára SCIIELLE RÓBERT, a vegytan tan ára  lakott benne, illetve1 a korábban Ilegy- 
bányán lévő, 1873-ban alap íto tt (alsófokú) bányaiskolát költöztették ide.

A Honvéd utcán folytatva u tunkat Selmec egyikjcllegzet.es épületéhez, a (57) Klopucskához (Ko
pogó, Kótogó; die Klopf) érünk. A Bányászok kapujának is nevezett, az ő költségükön 1681-ben, re
neszánsz és barokk stílusban készült épületből évszázadokon át hívták a bányászokat m unkába, és év
századokon át kísérte őket a Klopacska hangja utolsó ú tjukra  is. (A bányász „ tá rs lád a” tulajdonában 
volt, de ez nem zárta  ki, hogy a segélyezés helyett időnként az engedetlen bányászokat ide börtönöz- 
zék be.) A török és kuruc harcok idején a bányászokat itt fegyverezték fel, itt gyülekeztek a várost 
megvédeni. Ekkor egyébként m ár három szor 8 órás m űszakban dolgoztak: 8 óra m unka +  8 óra 
pihenő +  8 óra őrködé. S ha ellenség tű n t fel, „Ilannibal ad portás!” kiáltással szólították a várost 
fegyverbe. Később csak a „bak ter” lakott a torony első em eletén, ahonnan éjjel két órakor ment fel a 
jávordeszkából készített kopogtatót m egszólaltatni. Negyedóra hosszat, két hangon, előbb lassan, 
majd gyorsabb ütem ben -  kétszer egyperces szünettel -  kopogott. Ez az ébresztő kopogás a város 
minden részébe4 elhallatsze>tt.

Te4m etéskor a harangzúgás u tán  lassú, gyászütem ben szó laltatták  me4g. F ájdalm as kopogása kí
sérte4 az elhalt akadém istákat is ute)lsó ú tjukra . N apjainkban műszaki emlék, véelelem ala tt áll. N yá
ron, délelőtt 10 órakor a tu ris ták  kenlvéért a Kle>pacskát ú jra m egszólaltatják.

Mielőtt folytatnánk utunkat, érdemes az ute^a másik oldaláról a városra egy pillantást vetni. Jobb ol
dalon pe*dig Se 1IIWARZ OTTÓ, a mennyiségt-ani tanszék vevx tő jének e'gykori lakását (58) hagyjuk e4l.

Az úton továbbhalaelva bal olelalon látjuk a (59) I la va s  (I la v i)  Boldogusszonij-(Fruuenbergi-) 
templomot. A Mária 40. napi tisztu lása emlékének (es a gyertyaszentelőnek -  feb ruár 2.) szentelt épü
letet 1512-ben gótikus stílusban emelték, s a XVIII. században kicsiny barokk te>re)nnyal egészítették 
ki. (M agát a templomot e4gyébként a római S ta M aria Maggorie4t-re  emlékezve nevezték el, de az épí
tés után évszázaele>kig nem használták.) Ez utóbbi azonban ma m ár nem látható, mivel a II. világhá
borúban a templom súlyosan me4gre>ngáleklott. Az épületet, napjainkban ravatalozóként használják, az 
ún. „bátor lendületű gyém ánt” be>ltozatát evlszerű m egtekinteni.

Az út jobb olelalán a (60) IIegyhangúi- (Széluknai-, P iurgi-)kupu  áll. A kapu tengerszin t feletti 
m agassága 638 m. A vám sban lévő szintkülönbségvk érzékeltetésére u ta lunk  rá, hogy például az egy
kori X zentantali-kapu helyét je4lölő Szent Erzse^bet-kápejlna mintegy 111 m éterrel alacsonyabban fek
szik.

Ez a kapu a fenyegető török ve4szcelelem elhárítására 1554-ben, reneszánsz stílusban épült. 1751- 
be4n, Lotharingiai Ferenc látogatása ele'tt, barokk stílusban építették át. A kaput a II. világháború vé
gén m egm ngálták, napjainkban peelig felaelatát is elvesztette, hiszen az út elkerüli. Me'4gis e4z az e4gy 
m egm aradt Selme4c hajelanvolt három  kapujából. A homle>kzati fülkédben Szent F lórián szobra lá th a 
tó, a kapu mellett az egyik bástya, sőt a torony környékén az e4gykori városfal m aradványai is. (1680- 
ban épült az l Tjv á r  irányából a K am araház felé -  m iként a kortársak  megjegyezték -  e4gy igen költsé
ges falrész, amine4k azonban kevés hasznát vették.)

T tunka t folytatva a templom és a kapu környékén lévő tem etőkbe térünk  be.
A városban és közve4tle4n környékén 12 tem ető található. Eze4k váre>srésze4nként, illetve vallásonként 

különültek e4l. Közülük három ban találunk erdész és bányász vonatkozású sírokat. M indhárom  tem ető 
itt, a IIe4gybánvai-kapu környékén található . Az egykori (61) Hómui katolikus tem ető  a H avas Bolelog- 
asszony-templom közvetlen szom szédságában fekszik. Az (62) Alsó evangélikus tem ető  még a kapun 
belül, az em lített templomm al átellenben, a Klopacska fölött ta lálható . A Ilegybányai-kapun túl, a vá
ros egykori ha tárán  kívül a (63) Felső evangélikus tem ető  terül el. Ezt a te4m etőt e4gykor „ú ri”-nak is 
mondták, és szintén találunk benne szakunkhoz tartozó sírokat.

Számos Selmecbányán elhunyt, egykor az A kadém ián oktató ta n á r  sírhelyét viszont m ár nem si
került felfeele4znünk. Ezek: ERTL JÓ ZSE F (?—1869 előtt), KRAUSZ GÉZA (1856-1901), KREMXITZKV  

O t t ó  (186 0 -1 8 8 8 /), K r e p e l k a  F e r e n c 1 (1883-1909), K r i s t e n  A d o l f  (1882-1908), J o i i a n n  

N e p o m f k  L á n g  (1770-1842), L e i i o c z k y  G y u l a  (1837-1892), M é h e s  R e z s ő  (1832-1869  előtt), 
P a t z i e r  M i h á l y  (1763-1811), P a p e r  J á n o s  (1846-1904), R u s e g g e r  J o s e f  (1802-1883),
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SCHITTKO JOSEF (1 7 7 6 -1 8 3 3 ) , SCIIWARZ PRIEDRICH IGNAZ (f—186 6 ), HEINRICH DÁVID WIL
CKENS (1 7 6 3 -1 8 3 2 ) , WlNKLER B e n ő  (1 8 3 5 -1 9 1 5 ) .

Az akadémisták november 1-jén, halottak napja alkalmából fáklyás felvonulással mentek ezekbe 
a sírkertekbe, ahol az elhunyt hallgatókra és professzorokra gyertyagyújtással emlékeztek.

Az alábbiakban a három temetőben fellelhető sírokat soroljuk fel, és ismertetjük a benne nyugvó rö
vid életrajzát. A nevek előtti számok a temetői sorszámokkal azonosak, melyek a térképen is szerepelnek.

Római katolikus temető'

503 — B l a t t n y  T i b o r  (1883—1969) Kassán szü
letett, 1900-1903 között volt erdészhallgató Sel
mecen. 1905-ben államvizsgázott, s 1906-tól 1916-ig,

510
503

509

5. sz. ábra -  Római katolikus temető'

F e k e t e  L a j o s  haláláig, annak munkatársa volt <iz

egész országra kiterjedő növényföldrajzi térképezés
ben. A trianoni döntés után a csehszlovák államerdé
szet szolgálatába került, 1945-ben vonult nyugalomba. 
Hazánk florisztikai növényföldrajzával kapcsolatos 
szakirodalmi tevékenysége jelentős. FEKETE 
LAJOSsal írt közös könyvük, „Az erdészeti jelentőségű 
fák és cserjék elterjedése a Magyar Állam területén” 
ma is alapvető műnek számít.

509 -  C s e h  L a j o s  (1840-1908) A Baranya me
gyei Kiskőszegen született, 1860-63 között tanult a 
selmeei Akadémián bányászatot-kohászatot. 1878-ig a 
Selmec környéki kincstári bányaüzemeknél dolgozott, 
1878-1908 között a bányaigazgatóság bányageológiai 
osztályának vezetője volt. 1866-tól 1868-ig a bánya- 
géptan-kohógéptan-építészet tanszéken PÖSCHL EDE 
professzort helyettesítette. 1897-től geológiai gyakor
latokat vezetett, 1898-15)04 között segédtanári meg
bízatással működött az ásványföldtan tanszéken.

510 -  FALLER k á r o l y  (1857-1913) Selmecbá
nyán született, ahol 1875—78 között tanult fémkohá
szatot. 1882-ig Nagybányán, Kapnikbányán, Buda
pesten és Selmecen kincstári üzemeknél teljesített 
szolgálatot. 1882—91-ben a selmeei bányaiskola kohá
szati tanára, 1896-ig mérnök, majd főmérnök a kincs
tári kohóknál. 1894-től helyettes tanárként, 1896-tól 
haláláig rendes tanárként a fémkohászati tanszék 
vezetője. A hazai metallográfíai és pénzverészeti iroda
lom megteremtője, fémkohászattani kézikönyve fél év
századon át alapvető műnek számított.

Evangélikus temető

18 -  F a r b a k y  I s t v á n  (1836-1928) Nyíregyházán 
született, 1854—58 között tanult a selmeei Akadémián 
bányászatot-kohászatot. 1859-től a matematikai- 
fizika-mechanika tanszéken tanársegéd, 1865-től ta 
nár. 1872-92 között az általános és vasgyári géptan 
tanszék vezetője, ebben az időszakban hatszori újravá
lasztással az Akadémia igazgatója is volt. 1909-ben 
miniszteri tanácsos címet kapott, kilenc éven át Sel
mecbánya országgyűlési képviselőjeként is tevékenyke
dett. Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati 
Egyesület egyik kezdeményezője és alapítója, később 
alelnöke, a Bányászati és Kohászati Lapok szer

kesztője. SCHENEK ISTVÁNnal közös találmányuk, a 
nagyteljesítményű akkumulátor. A magyar szak- 
irodalomban elsőkérrt foglalkozott fogaskerekek számí
tásával. 0  dolgozta ki az Akadémia új oktatási rendjét 
és tanterveit, melyek 1872-től 1904-ig voltak érvény
ben.

39 -  G r e t z m a c i i e r  G yuIíA  (1836-1906) Lőcsén 
született, a selmeei Akadémián 1856-59 között tanult 
bányászatot-kohászatot. Gyakornokként a kincstári 
bányáknál, Szélaknán és Ribnyiken dolgozott. 1865- 
től az ábrázoló geometria-építészet, majd a bánva- 
műveléstan-bányaméréstan tanszéken volt tanársegéd.
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6. sz. ábra -  E vangélikus tem ető

1871-83 között a szélaknai kincstári bányahivatalnál 
különböző vezetői beosztásokban tevékenykedett. 
1883-1904 között a bányaműveléstan-ércelőkészí- 
téstan tanszék tanára és vezetője volt.

40 -  K o v á c s  F. La.IOS (1896-1992) Bányakuta
tó. Aradon született, ahonnan szüleivel 15 évesen ke- 
rült Selmecre. Üvegkereskedésük volt, de már fiatalko
rában túristakalanzt írt, majd érdeklődése egyre in
kább a bányászati emlékek felé fordult. Nyugdíjazása 
(1956) után „felvidéki Orbán Balázsként” já rta  be a 
bányákat, gyűjtötte a terepen és a könyvekben, levéltá
rakban fellelhető, az ércbányászat múltjával foglalkozó 
emlékeket. Idős koráig tevékeny életet élt. Kéziratai, 
fényképei a Magyar Tudományos Akadémián és az Or
szágos Széchényi Könyvtárban találhatók.

64 -  Riciiter (tYOKCV (1812-1900) Bányataná
csos.

65 -  Ge()R(J T a x x e x b e r g e r  (1787-1868) Ober- 
amts-Assessor und Waldmeister.

sz. n. -  V o l f i x a c  J l'L IU S  ( G y u la )  (1 8 8 0 -1 9 4 6 )  
Erdőakadémiai tanársegéd, aki jelentős szerepet já t
szott a dermoplasztikai gyűjtemény kialakításában. Az 
erdészeti kísérleti állomás adjunktusaként madártani 
vizsgálatokat is végzett.

109 -  PaüLIX V I S á n d o r  (1831-1868) Körmöcbá
nyán született. 1850-54 között tanult Selmecen bányá
szatot-kohászatot. 1857-66-ban az ásványtan-geológia- 
paleontológia tanszéken tanársegéd, majd 1866-68-ban 
a kohászat-ércelőkészítés tanszéken. A következő tanév
ben pedig ideiglenes beosztással a tanszék vezetője,a ko

hászat előadója. Több szaklapban publikált, és Körmöc
bánya vidékéről új ásványként írta le a pettkoitot.

112 -  WlLlBALD K a c i i e lm a x x  (1814-1880) Ki
rályi magyar bányatanácsos. 1846-48-ban a Kohászat- 
kémia tanszéken volt tanársegéd. Ezt követően a sel- 
meci kincstári kohómű, 1861-től a kohóhivatal főnöke.

161 -  J a c o b e y  A n d r á s  (1895-1915) Elsőéves 
bányamérnök-hallgató.

263 -  OszWALDT VIRGIL (1862-1883) Erdész 
akad. hallgató.

317 -  JOANNES SZEBERIXYI (1780-1857) Theol. 
doctor superintendens montanus.

366 -  K o n s t a n t i n  A r s e x  (1826-1845) A k a d é 
m iai h a llg a tó .

384 -  árkosi B a r a b á s  D á n i e l  (?—1875) Elsőéves 
erdészhallgató.

E sírnál játszódott le 1875-ben az akadémiai ifjú
sági élet egyik legjelentősebb eseménye. November el
sején, mindenszentek napján a magyar érzelmű hallga
tók VÖRÖS FEKENCet, a schachtisták nyílt ellenfelét 
bízták meg az Erdélyi Olvasókörben elhalt tagtársuk, 
B a r a b á s  D á n i e l  sírjánál való szónoklással. V ö r ö s  
F e r e n c ,  aki bízott eszméinek igazságában és ékesszó
lásának hatásában, a gyászbeszéd után az egyesülés 
magasztos eszméjét vetette fel. Ennek hatására más
nap a német szellemű bursch és a magyar hallgatók 
egy közös „Magyar Társaságba” egyesültek, s ezzel a 
schachtisták ügye vereséget szenvedett.

385 -  S o l t z  BOLDIZSÁR [1-1875 (!)] éves erdész
hallgató.

431 -  PORUBSZKY S am u  (1824-1896) M. kir. bá
nyatanácsos.

516 -  G r i l lü S Z  E m il  (1857-1920) Besztercebá
nyán született, 1875-78 között tanult a selmeei Akadémi
án bányászatot. 1882-ig Selmecen, Újbányán, Nagyágon 
dolgozott, 1882-84-ben tanársegéd az ábrázoló mértani 
tanszéken. Ezután a selmeei kincstári bányáknál, a Pénz
ügyminisztérium bányászati ügyosztályán, a nagybányai 
bányaigazgatóságon főbányatanácsosi és miniszteri taná
csosi rangban teljesített szolgálatot.

517 -  F a r b a k y  G y u l a  (1870-1911) Munkácson 
született, az Akadémián 1888-91 között tanult. 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 tan
székén asszisztens. 1902-1905-ben állami ösztöndíjjal 
az aacheni és charlottenburgi egyetemen tanult gépé
szetet. 1905-11 között a főiskola géptan II. tanszék
ének tanára és vezetője lett. A főiskola Kémiai palotá
jának építkezésénél szenvedett halálos balesetet.

520 -  F e k e t e  L a j o s  (1837-1916) Tordán szüle
tett, 1856-59 között tanult Selmecen erdészetet.
1859-67-ben a kolozsvári kincstári erdészetnél teljesí
tett szolgálatot. 1867-től a Selmecbányái Akadémia ok
tatója, 1871-ig tanársegéd, majd tanár. 1873-90 kö
zött a növénytani, 1891-1906 között az erdőrendezés- 
tani tanszék vezetője. 1881-ben erdőtanácsosi, 1894- 
ben főerdőtanácsosi, 1906-ban -  nyugdíjba vonulása
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kor -  miniszteri tanácsosi rangot kapott. Kétszer vá
lasztották meg az Akadémia igazgatójának. 1910-ben 
„Az északi szélesség hatása a fafajok természetes el
terjedésének magassági határaira Magyarországon” 
címmel tarto tta akadémiai székfoglalóját. Szakirodal
mi tevékenysége jelentős, főbb művei: Erdőérték- 
számítástan, Erdészeti rovartan, Erdészeti talajtan, 
Az erdőbeesléstan kézikönyve (SoLTZ GYULÁval), A 
tölgy és tenyésztése, Erdészeti növénytan I—II. 
(M Á G Ó C S yD ietz  SÁ N D öK ral), Erdő rendezéstan, 
Erdővédelemtan, Az erdészeti jelentőségű fák és cser
jék elterjedése a Magyar Állam területén ( B l a t t o t  
T lB O R ral).

585 -  L is z k a y  G u s z t á v , (1843-1889) Deren- 
esényben (Gömör-Kishont m.) született. Bányászatot- 
kohászatot 1862—66-ban tanult Selmecen. A szélaknai 
bányaiskolában 1873-tól mint igazgató működött, egy

ben az Akadémián meghívott tanárként adminisztráci
ós tárgyakat oktatott, továbbá magyar nyelvhelyessé
get is tanított.

604 -  KERPELY ANTAL (1837-1907) Az Arad me
gyei Kürtösön született, 1859—62 között tanult bányá
szatot-kohászatot Selmecen. 1862-től 1868-ig ausztriai 
és felvidéki vasgyárakban dolgozott, közben németor
szági tanulmányutat tett. 1868-81 között az Akadémia 
kohászat-kémlészet, majd az általa szervezett vaskohá- 
szat-vasgyártás tanszék tanára és vezetője lett. Számos 
tanulmányutat tett, hosszabb időt töltött a Krupp- 
műveknél. 1881-től 1896-ig -  nyugdíjba vonulásáig -  a 
kincstári vasgyárak által megszervezett központi igaz
gatóság vezetője. 1877-től az MTA levelező tagja, 
kiemelkedő szakmai tevékenységéért 1892-ben lovagi 
címmel tüntették ki. Benne a magyar vaskohászati ok
tatás megteremtőjét tisztelhetjük.

Úri temető

7. sz. ábra -  Úri temető

277 -  SzÉCSI ZsiOMOND (1841-1895) A felvidéki 
Kisgaramban született, 1860-62 között tanult erdé
szetet Selmecen. 1864-ben államvizsgázott. 1862-67- 
ben a selmeei kincstári jószágigazgatóságnál teljesített 
szolgálatot, 1867-től haláláig az Akadémia oktatója. 
1871-ig tanársegéd, majd az erdőhasználattani tan
széktanára és vezetője. 1889-ben erdőtanácsosi, 1893- 
ban főerdőtanácsosi címmel tüntették ki. A magyar er
dészeti felsőoktatás, szaknyelv és szakirodalom egyik 
megteremtője.

279 -  K i iu tk o v s z k y  k á r o l y  (1853-1907) M. 
kir. bányatanácsos, kohófőnök.

293 -  PÉ('H A n t a l  (1822-1895) Nagyváradon szü
letett, a selmeei Akadémiát 1842-ben végezte el. Ezután 
kincstári szolgálatba lépett, majd poroszországi bányák
nál dolgozott. 1873-tól miniszteri tanácsosi rangban a 
selmeei bányakerület igazgatója volt. A  Bányászati és

Kohászati Lapok megindítója, az első magyar nyelvű bá
nyászati és kohászati műszótár kiadója. A Magyar Tudo
mányos Akadémia tagjai közé választotta.

296 -  S c h w a r t z  O t t ó  (1847-1910) Bezdánban 
született, 1865-69-ben állami ösztöndíjjal a bécsi egye
temen tanult matematikát és fizikát. 1869-től a selme- 
ci Akadémia oktatója, 1872-ig a kémia-fizika tanszé
ken tanársegéd, majd a mennyiségtani tanszék tanára 
s vezetője. Négyszer volt az Akadémia igazgatója. Me
teorológiai és csillagászati megfigyelései jelentősek.

326 -  TÓTH Im re  (1844-1928) Ságváron szüle
tett, a pesti egyetemen tanult, ahol 1869-ben szerzett 
orvosdoktori képesítést. 1873-ig a pesti sebészeti klini
ka ösztöndíjasa, majd tanársegédje volt. 1873-tól a 
selmeei bányakerület műtőorvosa, 1882-től főorvosa. 
Az Akadémián az életmentést 1880-tól, a közegészség
tant 1885-től adta elő. Szakirodalmi munkássága 
jelentős. Közel fél évszázados selmeei ténykedése során 
sokat te tt a bánya- és kohómunkások egészségvédel
méért, szociális körülményeik javításáért .

372 -  SCHRÉDER R e z s ő  (1826-1888) Zólyomban 
született, 1846-50-ben tanult Selmecen bányászatot- 
kohászatot. 1870-ig a selmeei bányaigazgatóságon, a 
szomolnoki, besztercebányai és zsarnócai kohóknál 
dolgozott. 1870-87 között a fémkohászat-fémko- 
hótelepek tervezése tanszék tanára és vezetője. A ma
gyar kohászati szaknyelv kialakításának egyik kez
deményezője, a fémkohászat első magyar nyelvű elő
adója.

401 -  SzÜTS JÓZSEF (1876-1899) Bányász akad. 
tanársegéd.

439 -  BÁLINT NÁNDOR (?-?) Erdész akadémikus.
449 -  F o r k o  S á n d o r  (1880-1901) Erdész akad. 

hallgató. Haláláról, temetéséről a Magyar Erdész-ben 
így számoltak be: „Az akad. iíjuság gyásza. Forkó Sán
dor III. érd. akad. hallgató f. évi márczius hó 7-én Sel
mecbányán rövid szenvedés után elhunyt. A kiváló
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tehetse^ű fiatal em bert tan á ra i, kollegái és az (‘gesz vá
ros osztatlan  részvéte4 mellett m árczius 9-én tem ették  
(‘1. A tem etés az akad. ifjúság kebelében fennálló ősi 
szokás szerint esti 7 órakor, az alkonyat beállta u tán  
tö rtén t impozáns fáklyás m enet kíséretében.

4(>3 -  C síny  I /m ix r  (1 8 4 9 -1 9 0 3 ) D itrón szüle
te tt, 1 870-73  között tan u lt erdésze te t Selmecen. 
1890-ig k in cs tá ri erdésze tednél e rd ő ren d ező k én t,

erdőme‘ste rk én t te ljesíte tt szolgálatot. 1 8 9 5-1903  kő
zett az e rd ő használa ttan i tanszék  tan á ra  és vezetője. 
1897-ben erdőtanáesosi rangot kapott. Yízépítészeti 
m unkássága is jeleMitős, továbbá különféle mérő- é. 
rajzeszközöket szerkesztett. A fo tog ram m etriá t először 
alkalm azta  a e rdőgazdaság  terén . Készt vett az E rd é
szeti m űszó tár szerkesztésedben is.

A tem etők után még egy akaelémiai nevezetességet tudunk ezen a környéken felkeresni. A Ilcgy- 
bányai-kapun túlhalaelva forduljunk je>bbra, lie)gy az ere'ísen emelkeelő, zegzuge)s kis u tcácskán etérjük 
az akaelémisták egykori mulatóhelyed, a híres (63) Schacht-liOcsmát! A sárgára  meszelt Schacht e*pü- 
lete‘ em letile‘g az E rzsébet-aknának ve)lt rém elet oh e lv is e l ,  emeletén az üzemvezető lake>tt, fölelszintjén 
az irodák, renelelők helyiségei ve)ltak. N éhány lépéssel temibb e>tt állt m ellette a já rgánnyal fölsze*relt, 
kör alakú, régi aknaház is, am elyet azonban m ár az 1810-es evekben üzemen kívül helyezted.

Az épület fölelszintjén, az iroelák helyén alak íto tták  ki a keKsmarészt, inety iele'gen szemnek félel
mébe. , kívül-belül elhagyatott, kormos helyiséig volt. A vám s zajától azemban táve>l, a Burschenschaft, 
majel utóelja, az Altaláne>s T ársaság  tagjai féktelenül űzhették elorbézolásaikat. Az itt mnelezett szak
estélyek német neve a S chachttag  volt. A kecsma helyisedet 1895-1)011 bányatiszti lakássá alak íto tták  
át, majel rövielesen -  az 1919. évi leégését követőem -  lebénították. A Burschemschaft erőszake>s német 
szellemének fe»Ie)lvaelása u tán  ezzet eltűnt annak tárgyi bizonyítéka is. A Schacht-kocsm a hetyén ma 
garázssort találunk.

IniKMi az alsó evangélikus tem ető irányában leereszkedve* m enjünk vissza a F rauenbergi-tem p- 
le)mhoz! A Frauenbergi-temple>mtól vezet az út Selmec jelképéhez, a (64) L eány- vagy Újvárhoz. (A 
vám st e‘gyes szerzők Angyalvárnak, sőt Szűzvárnak is em lítik.) A monela szerint RÖttüUL BORBÁLA  

építtette, mert nem akarta  látni az ezen a helyen lévő városi akasztófát. (A (íalgenberget magyarul 
Akasztó-hegynek is nevezték, bár inkább a „Bakó hegye*” megnevezés volt elfogadott.) Tehette, meTt 
igen gazelag volt. Nagyapja, RÖttttUl ERAZMUS, II. Ulászló bánya fel ügye lelje, ugyanis olyan sok a rany 
pénzt gyűjtött, he)gy azokat -  állítása szerint -  egym ás mellé rakva a sor az országúton Selmeetől B u
dáig ért volna. Borbála, a „Leányvári bosze>rkánv” azonban a nagy vagyemt e‘lelorbóze)lta, ele a 
pénzéből me'*g a Leányvárra tett.

A valóság nu‘gis az, he>gy a vár a török veszély ielején, 1564 es 1571 között, két részletben épült. 
A várost 24 olasz ágyúval véelte a Léva és B akabánya irányából várható  támaelásoktól. I la  el lem segges 
csapatokat lá ttak , akkor fekete lobe)gót. tűztek ki. I la  viszont venelég közeledett, az őrség úgynevezett 
m otettát fúvott. Tűz esetén nappal vörös le>be>ge>val, e'jjet lám])ással jelezték a vészt, A tíízőr nemgyeul- 
óránként tre)inbitált, míg az e»gész órákat harangütés jetezte. (Ma minelezt magnóról halljuk.) A város 
főutcájáig, a K am araházig e lju to tt „törökveszedelem” emlékére* pedig hajnali 4 órakor és esti 8 órákén- 
elobe)ltak. (Tudniillik az este betört törököket hajnalban kiverték.)

Belül az épület eme‘lete‘i tagolatlanéi, kisebb szobákat a sare)kban elhelyezett te)rnye)kban találunk. A 
boltozatos föleiszintről az emeletre eredetikig nem vezetett feljárat. O tt ta itó tták  ugyanis az őrséig lejvait. 
Az épület körül valamikor sáice)k is voltak, ele mivel az AkaszteVhe'gyen ku ta t senn tueltak ásni, igazi 
erősségnek ihmii volt tekinthető. Ma az épületben a törökellenes haive)kra emle'tuző kiállítás látható 
(Expe)zícia lYertitureekych bojov na Slencnsku). A vár emeletéről a vám s teljes panorám áját élvezhetjük.

A Leányvárban 1860-tól az akaelémisták testgyakorló órákat ta rto ttak . Az egykori tablókéin, nó- 
táskönyveken pepiig a Leányvár em lékeztette a hajelam elt baleke)kat, firm ákat Selmecre.

A Frauenbergi-templennból most a Pech Antal u tcán ereszkedünk le. Bal e)lelale)ii, a Ilemve'd u tcá
ba átvezető közben áll a (65) Faltér-ház. FALLER (írsZTÁV és FALLER KÁROLY, akik a hazai bányá- 
szat-ke)hászat okta tásában  és szakire)elalmában szereztek etevfdhetetlen érelemeket, laktak itt.

A lYch Antal utca je>bl> e)lelalán áll az (66) Ifjúsági K ör volt háza. A Szenthám m ság  téri Zseniberv- 
házból 1908-ban kettőztek ide. November 8-án avatták  fel, ele előző este m ár fáklyás menetben ünnek- 
pelték a ház nu‘gsze‘rzesében, kialakításában és beMcnelezésében oly nagy szere])et já tszó  SOHÓ jEXÖt, 
az építészeti tanszék vezetőjét. Sőt a megnyíló köri házban arcképet is elhelyezték, majd az ünnepsé
get bankett és elíszelőaelás követte. így költözött be az Ifjúsági Kör sa já t házába, amely főleg az e>r- 
szágban szeMte élő bányásze)k, kohásze)k és edészek közaelakejzásából épült, A berenelezesben a város
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is segítette a fiatalokat (a polgárm ester indítványára a helyi népbank osztalékának 1 r/ - á t  is erre a 
célra ford íto tták), a Kör pedig az állam tól is rendszeres pénzsegélyt, kapott.

Tovább folytatva u tunkat a (67) volt zsidó imaházhoz érünk. (A földszinten volt az iskola.) Selmecen, 
mint szabad királyi városban, a zsidók csak az 1830-as években települhettek meg. Jelentős szerepet töl
tö tté i  be a város m agyarosításában, no meg a diákságnak adott kölcsönökben. A zálogba vetett lecke
könyv éi*téke a letett vizsgák számával egyenes arányban nőtt, főleg a vizsgaidőszak közeledtével.

Folytatva u tu n k a t leérünk az egykori Kossuth térre*.

Séta az Akadémia körül

A Kálvária-hegyről induljunk jobbra a Felsőváros, az Akadémia egykori épületei felé! Mielőtt a 
Bélabányai ú tra  rákanyarodnánk, jobbról az (68) E rdészeti K ísérleti Á llom ás park já t és épületeit lá t
juk . Az erdészeti kísérletügy szervezése* a m últ század kilencvenes éveinek elejére* nyúlik vissza. BEDÖ 
A l b e r t  e>rszágos főcrelőmester az Erelészeti Akadémia új épületedben helyisedeket bizte)síttate>tt a kí
sérletügy szám ára, s a ján la tá ra  VADAS jEXÖt A usztria, Ném etország és Svájc kísérleti állomásainak 
tanulm ányozására küldték ki. Az ereleszeti kísérletügy szemezésének fontosságát VADAS így foglalta 
össze*: „Je)bbára idegen tapasz ta la ti a d a té ira  s a rideg cinéle t ú tm u ta tá sa ira  voltunk utalva, Imlott 
tud tuk , he>gy az erdőgazdaság különböző feladatainak megoldásánál: »nem az elmélet, hane*m a gya
korlat dönt. A gyake>rlat. eszköze peelig a kísérlet s enne*k célja az igazság.«”

VADAS részletes előterjesztése* alapján DARÁNYI IíJXÁC fölclművelésügyi miniszte*r 1897 deeem- 
ber 31-én kelt rendeletével az e*relésze*ti kísérleti á llom áseia t életre* h u ta . Eszerint a központi állomás 
Selmecbányán, a külső állomások a iu*gy e*reloőri szakiskolában ((lörgényszeMitimre*, Királyhalom, 
Li])tóújvár, Vadászerdő) műköeltek. A központi állomás -  amely 1914-ig az Erelészeti Akadémia épü
letének három helyisedében mfíköelött -  vezetésére* VADAS j E X Ő t  ne*ve*zték ki. A selmeei központi ál
lomás személyzete* a ve*ze*tőn kívül: 2 aeljunktus, 2 cTclőtiszt, 1 altiszt és 1 föe*reloőr, aki a kisiblyei kí
sérleti telepen műköelött.

A ku ta tásban  az Akaelémia tan ára i -  bérezés nélkül -  is részt vettek. A kutatási e*re*elménye*ket az
1899-től m egindított Erelészeti Kísérlete*kbe*n te tték  közzé.

Az Erelészeti Kísérleti Á llom áséi Nemzetközi Szövetségénei hazánkban ta rtan d ó  V II.  nagy
gyűlésére készülve* a hazai kísérletügy nagyobb tám ogatást kapott. 1911-ben -  némi huzavona után -  
a Fölehnűvelésügyi M inisztérium  me*gvette* Selmec vám s 4,5 kh-as „Pm biergaelen” ne*vű telkét, ahol 
VADAS J e n ő  elképzelései sze*i*int tö rtén t me*g az épületek, illetve a keit kialakítása. 1914-be*n, a te*r- 
vezett kongresszus evében, el is foglalták az épületeket, melyek a munkahe*lyiségeke*n kívül e*gy 
erdőtiszti és egy altiszti lakot is m agukba foglaltak. A te*rvezc*tt tanácske)zás aze)nban elm aradt, sőt 
néhány év múlva a VADAS JE X Ő  vezette kísérleti állomás is áttele*pülni kényszerült.

Ma az é])üle*te*kben a zólyomi erelészeti ku ta tó in tézet selmeei állom ásaként műköelik. P a lijá b a n  
néhány e*xóta, köztük a m am utfenyők érelenu*lnek figyelmet.

Az Ereleszeti Kísérleti állomás parkját elhagyva, a Bélabányai ú tra  rákanyaroelva, bal oldalon gyii- 
mölcsöskeit hívja fel m agára a figye*lme*t. Ez elr. TÓTH LM RE keze leméi ívezesé re létesült akkor, amikor 
a váre)sba vezető utak mentén a die'ífákat is ültették. I)r. TÓTH IMRE a város mezőgazdaságát, ezze*l 
összctiiggésben a kertészetet is fejleszteni aka ita . Keitjcvel példát m utato tt a selmeei polgároknak.

A Bélabányai úton továbbhalaelva e*lérjük a (69) H élabányai-kapu  helyet. Késő ícneszánsz stílus
ban épült, nyílása felett „F  G. Amié) Dui 1589 J á r ” a vám s felőli oldalán pe*elig a „15 S. 88 C C ” 
felírás szere*pelt. A kaput 1945-ben felre)bbante)tták.

Érdem es felsétáInunk a kapu helyéről induló s jobbra nyíló kis utcácskán. Az (70) egykori profé, 
szőri villatelepre  érünk, almi esinos villák tű n n e i fe*l, szépen ge)ndoze)tt kertekke*l. Többek között itt la- 
kott F EK ET E Z oL T Á X , K r i p p e l  MÓRIC erelészeti és RÉZ ( tÉZA bányam űvelestani ta n á r  is. Ezen az 
utcácskán haladva, az Alsó-Rózsa utcán át az egykori Kossuth Laje>s té rre  is leereszkedhetünk. De* 
m enjünk vissza a Bélabányai-kapu helyére1, s folytassuk ism erkedésünket az Akaelémiával!

Le*gelőször az út bal oldalán álló (71) F ortuna-házat pillantjuk meg. 1838-ban özv. ( i ERAMB ElÍZ  
báróné az Erelészeti T anintézet céljaira, eladásra aján lo tta  a F ortuna-épülctet, kertestől 4300 F t 
áron. Az udvari kam ara még ez cvTbe*n e*lrende*lte a F ortuna-házak  megvetelét, s a rra  is u tasítás t aelott, 
hogy a megvásárolt házaknak tan- és gyűjteMnényt-eTineiké, tanári és tanársegédi lakássá történő á t
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alakítására költségvetést készítsenek. A házak felügyeletét a tanársegédre bízták. (A Fortuna-házak 
megvétele előtt az oktatás az ún. Zsembery-féle házban, s a városi kórházépület bérelt helyiségeiben 
folyt. A kórházépületben voltak a gyűjtemények is.)

FEISTMANTEL RUDOLF 1840. július 1-jén foglta el Fortuna-beli tanári lakását, s az előadásokat 
1841 őszétől kezdve már az itt berendezett tanteremben tartotta. A szabadságharc ideije alatt az épü
letekben katonákat szállásoltak el, a helyiségek rossz állapotba kerültek, ezért az Akadémia akkori 
igazgatója, RlJSSEGGER JÓZSEF 1850-ben az épületeket helyreállíttatta.

Az ún. földszintes Fortuna-házban lakott többek között MUZSNAY GÉZA és KÖVESI ANTAL, az 
emeletes Fortuna-házban pedig WAGNER KÁROLY, VADAS JENŐ és FEKETE LAJOS. A földszintes 
épületet lebontották, de az emeletes Fortuna helyreállított formában ma is látható. A név az egyik te
rem mennyezetét díszítő Fortuna istenasszony képéről ragadt az egész telekre és épületegyüttesre. 
Ezt a helyiséget korábban -  mikor itt vendéglő volt -  táncteremként használták, s a szórakozóhelyet 
ismerte az egész város.

A Fortuna-épület alatt kimagasló fák már az alsó botanikus kertet jelzik.

Az akadémiai botanikus keriek története és m ai képe

Az első magyar erdészeti botanikus (dendrológiai) kert alapításának gondolata összefügg a Selmecbá
nyái Erdészeti Tanintézet létrejöttével. H e in r K ’II DÁVID WILCKENS, a tanintézet első profeszszora 
indítványozta először egy botanikus kert létrehozását, melyet a fobánvagrófi hivatal is támogatott. 
WILCKENS 1808. augusztus 10-én kelt levelében arra kérte a „Dicsőséges Császári és Királyi Legfőbb 
Kamaragrófi Hivatalt”, hogy Giesshiibelben (Kisiblyén) erdészeti fás- és csemetekertet rendezhessen 
be, s ezek üzemeltetéséhez mindent előkészíthessen. Az engedélyt megkapta, a kertészt is kinevezték, 
de a telepítések mégis elmaradtak. WILCKENS ugyanis megváltoztatta véleményét, mely szerint „Sel
mecbánya sem erdészeti tanintézet, sem botanikus kert létesítésére nem alkalmas”.

Kisiblye helyett a Selmecbánya közvetlen közelében lévő Kornbergen (a Szentháromság-hegy kör
nyéke) is tervezték a botanikus kert kialakítását, de WILCKENS ezt a helyet sem találta megfelelőnek. 
Ennek hatására az udvari kamara az 1812. évi 512. sz. rendeletével kinyilvánította, hogy miután 
WILCKENS jelentése szerint botanikus kertre nincsen szükség, így a már kinevezett kertészt sem tud
ja szolgálatába fogadni.
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WILCKENS halála u tán  utóda, FEISTMANTEL R u d o l f  1836-ban újra felélesztette a botanikus 
kert gondolatát. Az udvari kam aránál javasla to t te tt, hogy Kisiblyén „az erdőőri lak közelében lévő, s 
délnyugat felé lejtő 3,5 holdas te rü le ten” kertet létesíthessen. A javaslato t elfogadták, és a szükséges 
m unkálatok keresztülvitelére a kért 423 F t költséget is m egadták. FEISTMANTEL rögtön hozzáfogott 
a telepítéshez. 1837-ben esak honi fafajokat ül te tte te tt, 1838-ban azonban m ár külföldi fafajok 
telepítéséről is gondoskodott. Az addigi 73 fa jt a báró Pasqualati-féle m űkertészetből beszerzendő 77 
exóta fafajjal kívánta gyarapítani, s ehhez 218 F t utalványozását kérte*. Az emgedélyt és a pénzt az 
uelvari kam ara 1838. cVi 5643. sz. ívneleletében azzal a kikötéssel kapta meg, hogy a kért fákat a lax- 
enburgi keltből, illetve a m ariabrunni botanikus kertből szerezze be, és esak a hiányzókat vásárolhat- 
ja  meg a Pase]ualati-féléből. FEISTMANTEL e rendelet értelmedben Laxemburgból megrendelt 41 fajt, 
M ariabrunnból semmit, a Pase|iialati-félc‘ m űkertészetből 34 fajt, s elültetésüket 1839 tavaszára te*r- 
vezték. Ezek a telepítések azemban nem tö iténhe ttek  meg Kisiblyén, m ert 1838-ban az Erelészeti T an
intézet eéljaira megvásáre)lták a F o rtuna-háza t, a hozzá tartozó kerttel. Az uelvari kam ara 15041. sz. 
határoza tában  elrendelte, hogy a m egvásárolt fákat ne Kisiblyén, hanem a tanintézet kertjeiben, a 
későbbi alsó betan ikus kertben ültessék el. Egyúttal a kert felügyeletet a házakkal e*gyütt SriIWARZ  

I( iNÁ(1 F r i g y e s  tanársegéelre bízták.
FEISTMANTEL 1838-ban az alsó betan ikus kertben (területe 1,23 kh =  0,71 ha) c*l is végezte* az 

e*lső te‘lepítése‘ket. Ide ü lte tte  a Laxenburgból és a Paseiualati-fele keltből be*szerze*tt növényeket. A bo
tan ikus ke*rt létrehozásának minte*gy három  évtizc*dig ta rtó  ge)ndjai tehát megoldcKltak, s e*zzel a hall
gatóság gyakorlati növénytani e)ktatásának alapjait is me*gteremtették. A ke*rt á])e>lásának és fejlesz
tésének közéleti gondjairól MÁGOCSY-DlETZ SÁNDOR e*gy(temi tanársegéd, későbbi pe*sti műe*gyete*mi 
tan ár, 1881-ben a következőket írta: „A ke*rtnek akkor jelentősége csak ige*n csekély le*hetett, bár az 
intézők a növénytani tudom ányra is m ár némi tekintette*! ve)ltak; legalább ezt lehetett következtetni 
Sehwarz Ignáez Frigyes bányatanáesos erdészeti akad. tan árn ak , a kert fel ügyel ekjének e*gy 1856-ban 
ke*lt iratából, melyben az akadém iai növényeket. Szálybély erelőmester lakásán lévő üve'gházban ké
ri te*lelte*tni, m iután sa já t lakásának 2 szobájában m ár nem férnek el.”

Az alsó kert tervsze*rűbb kezelése* 1850-ben kezdődött, mikor is akadém iai kertésszé W lED E N -  

IIOFER BERNIIARI)e>t ne*vezték ki.
1860-ban az Akaelémia tanácsának  felte*rjesztése* nyomán sikerült megszerezni a Klauser-féle ke*r- 

te t, a későbbi ún. felső betan ikus kerte t (területe1 3,47 kh +  1,99 ha). Ez a terü let a hagyom ány sze
rint légebben a prépe>st b irtokát képezte, innen szárm azik a P robstgarten  név is. Az itteni telepítése
ket W A G N ER  KÁROLY kezelte e*l, ele az állandóan változó elképzelései, illetve* W lEDENIIOFER akaele*- 
miai kertész halála lassíte tták  a kert fejlődését. WA(iNER érdeme az is, hogy a kelte t 1867-ben me*g- 
ny ite tták  a nagyközönség előtt.

ILLÉS N á n d o r  kinc'vczéscVel kezdoelik a kertek teívszeríí és rendszeres betelepítése, beivndezése, 
s a tudom ány céljaira való felhasználása. ILLÉS első teendői közé ta rtozo tt a Klauseir-kert utakkal e\ 
facsoportokkal való ellátása, továbbá a posvánvos részeket is ő kezdte* e*l náddal bc*ültctni. M iután ez 
nem sikerült, a kérdéses terü lete t víztelenítették, s füzeikéi te lepítették be. T agadhata tlan  érdemié, 
hogy renelszeressc^gévc*!, következetességével felhívta a szakem berek figyelmet a szakoktatás e*zc*n esz
közére* is. E zért őt ke*ll tek in tenünk az akadém iai botanikus kertek valódi me*galapít()jának. 1869-ben 
FEK ET E L a j o s  és SZÉCSI ZsiGMONI) teiTc szerint a botanikus kertekben 1354 F t költséggvl növény
házat is építettek. 1873-ban F EK ET E LAJOSt ne*ve*zték ki a növénytan o k ta tására  é*s a botanikus kert 
vezetésére*, aki foly tatta a betelepítést, s a ke*rtet fajokban lényegesen gazdagította . Az 1880 augusz
tusában  felvett jegyzőkönyv tanúsága szerint a felső kert tételszám a 478, az alsó kc*rté 264, a hideg- 
házé 110, a melegházé 38. A kertben ekkor csak évelő és elsősorban fás növényeket lehetett találni. A 
nagyszámú fás növénycsoportot jól művelt pázsit övezte. A fajgazdagság érzékeltetésére je*gyczziik 
me*g, hogy c ik o r  mintc*gy 58 féle* fűz, 36 féle tölgy, 23 féle kőris, 25 féle* szil, 15—16 féle je*ge*nyetenyő, 
ju h a r  díszítette a gyűjtem ényt. Ez a fajgazdagság méltán vette fel a versenyt az akkor m ár e*gy évszá
zados pesti fii vészkeit faj bőségével.

A korábbi süppedékes, fűzzel betelepített te rü le te t újrarendezték , s 1883 nyarán felavatták; az 
újonnan kialakíto tt részt az egykori ta n á r  tiszteletére Wagner-füze*sne*k nevezték. FEKETE után VA

DAS JE N Ő , majd KOYESSI FERENC1 vette* át a kert vezetését. A dendrológiai gyűjtem ény különösem 
VADAS tevékenysége* során fejlődött- sokat.

A tovább gazdagodó botanikus kert 1896-ban m ár 80 féle fenyőt, 445 féle lombos fát és ose*rje't,
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l.‘J8 féle hideg-házi és 80 féle melegházi inivéint szám lált. A kertet 1919-ben 'M7 féle fa- és 225 féle 
cserjefaj díszítette*.

Azt, hogy ez a gyarapodás milyen óriási m unka eredménye volt, mi sem bizonyítja jobban, mint 
M Á O O rsY -D lL T Z  SÁXDORnak a termőhelyi viszonyokról adott -  nem túl dicsérő -  jellemzése*: „T en
gerfeletti m agasságuk 595 -608  m közt van, míg a környező m agasabb hegyek tekintélyes m agassá
got érnek el. A kertek inkább délnek vannak kitéve*, bár a Sc*lmc*crzc*t környező hegyesope)rte)k alaku
lásai északról sem nyújtanak ke*llő védelmet. Felső részén vízszintes, alsó részével azonban a patak  fe
lé hajlik, s lejtőjét átlagosan 20°-ra lehe*t tenni. A kertek tenyészvisze)nyainak megítélésére* a legbizto- 
sabb táj é k e >zt a te >t a vielék sa játosságainak ism erete nyújt. Selme*ezbánya vidékének középhőmérsék- 
k*tét + 7  °R |éaum ure =  + 8 ,7 5  °(Vlsius| te*szik. A korai és késői fagyok gyakorisága sem segíti elő a 
w gctatio  fej leülését! A szélirányok sem a le*gke*dve*zőbbek, m ert a ke>rai eléli szelek által folc*breszt.ctt 
vegetatiót igen ham ar sietnek elfojtani a K á rp á té i, s Zólyom m agas hegyei felől jövő késő tavaszi, 
észak és északkeleti szelek. Ami a kertek ta la já t m agát ille*ti, az ke*vés helyeik kivételénél rossz! A 
vize*t nem ereszti á t egyrészt, m ásrészt pedig igen ke*vés oly anyagéit ta rta lm az, mely a növények tá p 
lálkozására szükséges. Ila  ehhe*z még a kertek területének fekvését vesszük, mely a csapadékokat e*gy 
me*ele*nc‘ze* kivételeivel gyorsan e*lve*ze*ti, alig lehet kétségünk a talaj silánysága felől.”

Az alsó botanikus kertben ma is lá tható  az az emléke)szlop, melyet 1845-ben állíto ttak  a három 
nagy német e*relésze*ti szakem ber tiszteletére. Az évszázados bükk és tölgy között megbúvó oszlopon az 
alábbi felirat olvasható:

SAPIENTER CAEDENDORUM NON YAFTANDORUM 
LUCORUM TORI BÚS

MM IS
COTTA, IIARTKi, IIUNDESIIACJEN

MEMORI............
DÁTUM Dl UATUM 

MI)( VUXLY

Az alsó botanikus ke*rt növényanyaga ma kezeletlen, az e*relőálle)mány-szerű terü leten  zönu*bc*n 
őshone)s fafajokat találunk.

A felső botanikus kert je*lenle*gi növényállemiányából a m am utfenyőket (Sequoiadendron (jiqan- 
teum) ke*ll kiemelnünk. 1880-ban 15 darabot tele*])ítettek iele. E lültetésük hatalm as szakm ai vitát vál
to tt ki, ugyanis Selmecbánya éghajlata e fafaj tenyészetének m ár alig kedvez. M anapság a kertbe*n 10 
óriás példány látható, s e*gy hasonló korú egyedet találunk még a professzori villáknál is. A további fa- 
és esc*rjc*fajok közül a következő em lítésre m éltóakat soroljuk fel: ('edn ts a tlan tién , (Hnkyo bitóba, 
C njptom eria japonica, Metasequoia (jljjptostroboidcs, P in u s tcallichiana, A cer x lanyii, C arpinus betű
in.s* ’Quereifolia’, Cercidiphijtlum  japon icu m , Vornus más ’M aeroearpa’, Fatjus stjlra tica  ’IY ndula’, IIex 
(Hjuifolium, Laurocerasus officina!is, L iriodendron tu lip ifero , M onts alba ’M onophylla’, P jjrus etaeaq- 
rifolia , P iatanus x híjbrida, Ptelea trifo tia ta , Phetlodendron amurense, Quercus bicolor, Qu. fra in ettó , 
Rhus toxicodendron, R obinia pseudoacacia  ’M ierophvlla’, V Hm m ű m  rhjjtidophjjllum , Zetkova se ira ta .

A botanikus ke*rtek megtekintése* u tán  induljunk e*l a felső betan ikus kertben leVő egykori akaelé- 
miai épületek fe*lé!

A z (72) E rdészeti palota
A selmeei Akaelémia fennállása óta a me*gfele*lő épületek es helyiségek hiányával küzdött. T anu l

mányi célra ke*vésbé megfelelő, bérc*lt épületeket kényszerültek használni. A bérelt Krc*csmárv-ház, 
F ritz-ház és kórházépülete*n kivid a F ortuna-házak , ahol az erdészeti előadások folytak, sa já t tu la j
donban volt. A Klausc*r-kc*rt (a mai felső botanikus kert) m egvásárlásának elvében (1854) ismételtcMi 
élőtérbe került egy új épület létrehozásának gondolata, s D K í ’KKlt KÁROLY cs. és kir. építészeti hiva
talnokot meg is bízták a tervek elkészítx*se*ve*l. Ez az épület a mai Erdészeti palota helyén állott volna, 
s a bányászati és kohászati tanszékei, tan term ek, gyűjtem ények kaptak volna itt helyet. A kivitelezés 
azonban pénzhiány m iatt meghiúsult.

Egy új ereleszeti épület építésének eszmeijeivel WAUXLR KÁROLY, majd a 70-es elvekben SÓLTZ  

GYULA is foglalkozott, de az ügy dűlőre* esak 1885 jún iusában  ju th a to tt ,  am ikor FARBAKY IttTYÁX,
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az Akadémia igazgatója kim ondta, hogy: „az akadém ia hallgatóinak az erelőtörvény élotboléptotésé- 
iu‘k (1880. jú lius 1.) tu la jdonítható  roham os szaporodása folytán, az összes akadém iai helyiségeknek 
á ta lak ítása  most m ár elodázhatatlan szükséggé vált s hogy különösen az erdészeti tanterm ek- és 
gyűjteményhelyiségekben m utatkozó fogyatkozást a kor igényeinek megfeleloleg esak úgy lehet gyö
keresen orvosolni, ha az erdészeti akadém ia szám ára a felső botanikus -  vagyis az ún. Klauser-féle 
kertben, egy egészen új épület em eltetik, a mely m agába foglalhatja a tanterm eket, laboratórium okat 
és a gyűjtem ényeket”

A fentiek mellett az is egy új erdészeti, s nem bányászati-kohászati épület létrehozása mellett 
szólt, hogy az erdészek Sehneebányán mindig is a bányászok-kohászok után  következtek, ezért a pa
ritás (‘Ivét most az erdészeti palota építésével igyekeztek érvényesíteni.

A leendő új épület ternyinek elkészítésével CsE R E Y  ( L ó n )  E d e  besztereebányai építészt bíztak 
meg, aki két változatot nyú jto tt be. Végül az olcsóbbat fogadták el, s a Pénzügym inisztérium  1887. 
augusztus 26-án m egadta az építéshez szükséges 180 000 F t-ot. Az alapkő letételére 1888. május hó 
14-én került sor, am ikor az ünnepségen FARBAKY ISTVÁN, az Akadémia akkori igazgatója ta rto tt be
szédet.

Az épület -  (íECSÁNYI ANDRÁS és CsEREY E d e  építési vállalkozók révén -  1890-ben teljesen el
készült, s az 1890 /91 . tanévet már itt kezdték el. Az épület ünnepélyes felavatására azonban többszö
ri halasztás után, csak 1892. jú n iu s 26-án került sor. Az ünnepségnek 219 , köztük 26 erdőtiszt, 
résztvevője volt, s olyan nobilitások is m egjelentek, mint gróf BETHLEN ANDRÁS föhhnűvelésiigyi mi
niszter és dr. WEKERLE SÁNDOR pénzügym iniszter. Az akadémiai ifjúság dalköre által énekelt H im 
nusz után SoLTZ VILMOS, az Akadémia ideiglenes igazgatója, FEKETE L a j o s ,  az Akadémia aligaz
gatója, O c s o v s Z K Y  VILMOS polgárm ester, N e t h e r z  BÉLA (később: BARLAI) ifjúsági köri elnök, il
letve BETHLEN és WEKERLE m iniszterek m ondottak beszédet. A  Szózattal záruló ünnepség után 
szakm ai programok következtek a városban és Kisiblyén.

Az Erdészeti palota 1896-os beosztását a 9/n-c. sz. tíbm  m utatja , mely esak annyiban változott 
1912, a Kémiai palota á tadása u tán , hogy az erdészeti vegytan helyiségeit az erdészeti földméréstan 
foglalta el.

Az egykori Erdészeti palotában ma erdészeti szakközépiskola működik.
A (78) B án yásza ti és kohászati pa lo tá t 1900-ban adták át. Az erdészeti palotához hasonlóan, klasz- 

szieizáló (reneszánsz) stílusban készült. A palota 2200 n r  alapterületű , a főbejárat az 1200 nr-es au 
lába vezet. Az aulában valam ikor az O M B K E  ajándékaként a következő szobrok álltak: C sÉTI OTTÓ 

(1910 -  D a n k ó  J ó z s e f  alkotása), L i t s c i i a t e r  L a j o s , K e r p e l y  A n t a l , P é t c i i  A n t a l , Z s i g m o n 

d i  V i l m o s  (1914 -  M a r k i t  B é l a  alkotása). Az épület hét tan term e a következőképpen oszlik meg:

Földszinten: m ennviségtani tan terein 502,2 n r
I. emeletem: va s k e > h á sz a t i t  a n t.e r c m í 515,5 n r

vegytani tan terem 42 6,6 n r
közös tan terem 528,8 n r
1. rajzterem 688,5 n r

II. emeleten: 2. rajzteremi 528,8 n r
fém kohászati rajz- és előadóterem 187,8 n r

Megjegyezzük, hogy itt is -  m iként az Erdészeti palotában -  mind a táblák világítását, mind pedig a 
rajzasztalokét külön lámpával oldották meg. Továbbá gondoskodtak a legkorszerűbb (ventillátoros) 
szellőztető-, valam int a (táv)fűtő-berendezésekről is.

A (74) K én)iái palo ta  1912-ben készült el. (Ennek a létesítm énynek az építéséhez kapcsolódik 
FARBAKY ( jY r L Á n a k ,  a géptan II. tanszék vezetőjének halálos balesete.) K lasszicista stílusban épült, 
a hom lokzatán bányászkalapács- és erdészcsillaggal. Nagy (ma is látható) előadóterm e a legkorsz
erűbb igényeket is kielégítette. Az épület földszintjein és alagsorában helyezték (‘1 az Akadémia 
távfűtését szolgáló rendszer kazánjait. A (75) „Vaskohászati K ísérteti L aboratórium "  épületét 1918- 
ban ad ták  át. Az épületben a laboratóriumejkon kívül tanári lakás is volt, ahol a vaskohászati tanszék
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a. bejárali folyosó
b. folyosó
c. a i 'egyta n i ta n a r előkészítő folyosója
d. vegytani tanterem
e. elsötét íthető szoba 
f  mérlegszolul
g. vegytani laboratórium
h. a vegytani tanár dolgozószobája
i. üveg- és porcelán raktár
k-l-m. Az Erdészeti Kísérleti Állomásnak 

fenn tartott szobák 
n. a laboráns éléskamrája
o. a laborá ns lakószobája 
p. a laboráns konyhája

Az Erdészet i palota földszintje A  fö ld s z in te n :

Az Erdészet i palota első emelete

a. folyosó
b. erdőhuszmíluttani tanterem
c. az erdőhasználuttan tanárának 

dolgozószobája
d. az erdőhusznáilattani tanársegéd 

dolgozószobája
e. erdőhusznáilattani gyűjtemény
f  erdészeti iparműtani gyűjtemény
g. gélt<tk és gerebek gyűjteménye
h. erdőrendezési tanterem
i. az erdőrendezést a n tanárának 

dolgozószobája
k. az erdőrendezéstani tanársegéd 

dolgozószobája
l. kamra
m. szolgaszoba
n. konyha

Az Erdészeti palota második emelete
M á s o d i k  e m e l e t e n  :

a. folyosó
b. növénytani nagyterem
c. növénytani tanársegéd dolgozószobája
d. növényta n i gyűjtemény és mikroszkopizáló 

szoba
e. növény- és rovartani gyűjtemény 
f  állattani gyűjtemény
g. erdőtenyésztéstani gyűjtemény
h. a növénytan tanáréinak dolgozószobája
i. kunira
k. szolgaszoba
l. konyha

9a., b., c. sz. ábra- A Erdészeti palota szintjei
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.9/(7. sz. ábra ■ 
A Kémiai 
palota 
alaprajza

fllértpk 1 100

vezetője, BáKLAI PjKLA lakott. Itt helyezték el az Akadémia összes épületeit villanyárammal ellátó Die
sel-motoros áramfejlesztőt. (A 100 V-os egyenáram akkumulátortelepe egy mellette lévő, kisebb épü
letben volt.)

Az akadémiai épületekkel való megismerkedés után, a kapun kilépve 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 Bélabányai-kapu felé vezető úton 
egészen a Mihály-aknáig; innen az a patak, mely a bélabányai úton keresztülfolyva az Alsó major fe
lé veszi irányát; az Alsó majortól a piarista kolostorig határt képez a Fő utea (Deák Ferenc utca). A 
községhez tartozik a piarista kolostor, az egész Alsó major, valamint a Bélabányára vezető út bal ol
dali házsora is.

„Steingrube nagyközség” régi szokásaival, humoros mókáinak sorozatával azt az új, magyaros 
szellemet volt hivatva gyarapítani, amely az 1870-es évek végén, a Burschenschaft megszűnésével, az 
Akadémiai Ifjúsági Kör megalakulásával jö tt létre. Az 1880-ban alakult „nagyközség” elődje az 
1840-es években létrehozott „Kokárdáivá” volt, melyet a német Schacht ellensúlyozására alapítottak. 
A képzelet alkotta „Steingrube nagyközség” székhelye a Fortuna-kert szomszédságában lévő 
Sehmidt-„kamará”-ban volt. A nagyközségnek lehetett rendes, kül- és díszpolgára. A kormányzás a 
kupaktanács feladata volt. Választott tagjai voltak a bíró uram, feőpenna, kispenna, esküdtek, taní
tó, tanfelügyelő, kántor, végrehajtó, kisbíró, bakterok, számadó, bojtár, emberdoktor, baromorvos, 
plébános, rabbi, csizmadia, cigánybanda, kiknek feladatát a Corpus jurisban rögzítették. A polgárok
— a bakterok és a cigányság kivételével — havonta adót voltak kötelesek fizetni. A mulatságos községi 
szokások közé tartozott a disznótor, a költözködés, a hivatalos czéczó (mindig csárdában rendezve) és 
az ördögűzés, melyek a községi tagokon kívül a város polgárait is vonzották és derűre keltették. A ma
gyaros jókedvet bizonyítandó, minden este 9 órakor valamely alkalmas helyen fölhangzott a bakterok 
szájából a hivatalos községi 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  tömbje emelkedik. YBL 
MIKLÓS tervei alapján készült, és 1914-ben adták át rendeltetésének. Továbbereszkedve 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. (Most ismét felújít
ják.)

110



Az üres telekkel szemben álló romos épület az egykori (77) Óposta. Az Oposta az Akadémia tö rté 
netének egyik szomorú fordulópontját jelzi. Ez volt ugyanis a diákság selmeei tö rténetének  utolsó s tá 
ciója: 1918. decem ber 14-én éjjel 2 órakor csomagokkal felpakolva itt gyülekeztek. Az előző estére 
meghirdetett, ifjúsági köri gyűlést ugyanis a garam berzencei állomásfőnök telefonüzenete kétségbe ej
tette: a csehek elindulnak Selmecet „átvenni” Mivel a budapesti korm ány a fegyveres ellenállást meg
tilto tta , a tanári kar pedig az átköltözés (hová?) korm ányzati elrendelését várta , a köri gyűlés éjjel fél 
egykor egyhangúlag úgy határozott, hogy a tagság  -  megfogadva a vasutasok tan ácsá t -  Ilontném eti 
irányába (szánokkal, szekerekkel és gyalog) indult el. Egész Selmec talpon volt ezen az éjszakán, és 
a főiskolások a viszontlátás reményében búcsúzkodtak, m ert akkor még senki sem hitte, hogy minden 
elveszett...

A városi sé tát befejezve, a környékkel való ism erkedést Kisiblyén kezdjük. I la  a K álvárián a vá
rosnak há ta t fordítunk, keleti irányba haladva félórái sétával érjük el az egykori Akadémia tanu lm á
nyi erdejét és egyéb létesítm ényeit. Gépkocsival Tópatak  (Kolpach; B ánsky Studenec) község irányá
ban közelíthetjük meg.
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Kisiblye

Kisiblye, mint önálló m ajorság, a körülötte elterülő nagy kiterjedésű mezőgazdasági birtokkal együtt 
a tem pláriusok szerzetesrendjének kezében volt, majd később a szászkői urak, a Dóczyak és Lippayak 
voltak itt birtokosok, végül a Selmecbányán megtelepült jezsu iták  tulajdonába ment át. Mint e rend 
birtoka szállott azután  a X V III. században az állam kincstárra .

IlEINRICII 1)AVID W il c k e n s  m ár 1808-ban, működése kezdetekor javaslato t te tt a fobánvagrófi 
hivatal u tján  egy Kisiblyén létesítendő botanikus kert ügyében. A kert létrehozása körüli bonyodal
makról, amelyeket WILCKENS váratlan , új helyzetmegítélése oke)zott, m ár szóltunk az akadém iai be>- 
tan ikus kerteknél. Mivet WILCKENS tanári működése* a la tt, 1882-ig, a kisiblyei botanikuskert-alapí- 
tás nem valósulhatott meg, tanulm ányi erdő céljaira a szászkői bányakincstári uradalom ban fekvő 
szklenói erdőt használták. WILCKENS hallgatóival m ár az 1809. évtől gyakorlatokat ta rto tt, ahol 
főként a különböző erdősítési módokat m u ta tták  be.

1885 októberében FEISTMANTEL RUDOLF javasla to t te tt az uelvari kam aránál, hogy a tanu lm á
nyi célokat, szolgáló 2250 holdas szklenói erdő hetyett -  mely Sc*Imectől igc*n messze esik, a kirándu
lások költségesek, a fűrcszm alom  peelig igen rossz -  a sokkal közelebb fekvő Kisiblyét adják át az E r
dészeti T anintézet céljaira. FEISTMANTEL annál is inkább szorgalm azta ezt, m ert itt a nélkülözhetet
len botanikus kert k ia lak ítására alkalm as terü leteket ta lált. Az udvari kam ara még abban az évben 
hozzájárult a kisiblyei erdőnek az Erdészeti T anin tézet céljaira történő átengedéséhez és a botanikus 
kert létesítéséhez szükséges te rü let kihasításához.

A botanikus kertet az c*rdőőri lak tövébc*n, egy délnyugat télé lejtő, 8,5 holdas területen kívánták lét
rehozni. FEISTMANTEL 1887-ben erre* a területre hazai fafajokból 78 félét telepíttetett, a külföldi fane- 
mek beszerzéséről is gondoskodott, s mindezeket 1888-ban szerette* volna elültetni. Tudjuk azonban, 
hogy ebben az időben m egvásárolták az Erdészeti Tanintézet céljaira a Fortuna-házat és a hozzá ta rto 
zó kertet (a későbbi alsó botanikus kertet), így a telepítések itt, s nem K isibhén folytatóéItak.

1867-ig a gyakorlati ok ta tásra  szolgáló több mint 800 holdnyi kisiblyei erdő, az ún. (Jiesshübl-i 
Pracdium  a selmeei m. k. erdőhivatalhoz ta rtozo tt, annak kc*ze*lésébe az Akadémia csak igen csekély 
m értékben kapcsolódott be*. WAGNER KÁROLY kezdeményezésére a Pénzügym inisztérium  elrendelte, 
hogy a továbbiakban a nevezett, erdőtöm b az erdőőri lakkal es erdőőrrel együtt teljes mértékben az 
Akadémiához tartozzék. Az erdő kezc*lését és a külön számvitelt, az erdészeti ta n á r  felügyelete alatt, 
az egyik segéd tanárra bízták. Az erdészeti term ékek értékesítéséből szárm azó jövedelmek magától 
értetődően az A kadém iát illették.

A tanulmányi erdő

Az 1867-től az Akaelémia kezelésébe került, tanulm ányi erdő Tópatak  község határában , 450 -670  m 
tszfm . feküdt, A terü let a középhegység jellem zőit viseli m agán. A fővölgyet a 4 70 -510  m tengerszin t
feletti m agasságban elnyúló Tópataki-völgy képezi, mely fölé a 670 m m agas Stálovo emelkedik. A klí
ma inkább hűvös, am it az elvenként visszatérő kései fagyok is igazolnak. Az évi középhőmérséklet 7,4 
° ( \  a csapadék 850 mm. Alapkőzetét andezit alkotja, melyet e*gyetlen kis területen bazalt vált tél. A 
vidék vízszegénysége* itt is érzékelhető.

Uralkodó fafajai a bükk és a gyertyán, s íészben a kocsánvtalan tölgy M ár akkor számba vehető 
te rü le te t foglalt el a m esterséges úton me*gtelepíte*tt erdei-, luc-, jegenye- és vörösfenyő, valam int ki
sebb terü letaránnyal szerepelt a kísérleti céllal ü lte te tt sima- és duglászfenyő.

A terület műve*lcsi ágak szerinti mc*goszlása 1896-ban az alábl)i volt:
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Mulató selmeciek a XIX. században (tálra metszett jelenet)

XXVII



XXVIII



Erdélyi Kör Selmecbányán

A  selmeei vasútállomás a századfordulón

XXIX



Részlet az egykori selmeei botanikus kertből,
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kai. hold
Term ékeny

Erdő 892,18
Ház, kert, csem etekert 4,62
Szántó 2,98
Rét 76,84

Term éketlen 21,45
Összes 497,97

Mivel a tanulm ányi erdő különleges rendeltetésű volt, az elméleti ok ta tás t a gyakorlati megvaló
síthatósággal kapcsolta össze, ezért az illető szak tanárok  a m egállapított üzemteiTvel szemben szaba
dabb mozgást kaptak. A birtok kezelését az erdőrendezési tanszék ta n á ra  vezette úgy, hogy a gazda
ság különböző) ágaiban jelentkező m unkálatokat az illető szak tanárok  tervei s rendelkezései szerint 
hajto tták  végre1.

Az e‘rde')t szálerdő üzemiimelban, a fő fafajokra való tek in te tte l 100 évc\s vágástbrclule'jban kezelték. 
A favágatást ne>vember hó közepétől kezdődően engedélyezték, s a kiterm elt faanyagot legkésőbb a 
következő eV április végéig ki kellett szállítani. A felújítás foke>zate)s fe 1 újíte')vágással tö rtén t, csak ahol 
kísérletezés és bem utatás folyt, o tt alkalm aztak tarvágást. A m esterséges felújításoknál else)se>rban 
külföldi fafajokkal pm bálkoztak, melyek m aradványai (felként sima- és duglászfenyő) néhol inéig ma 
is láthatók. A cscMiuteszükséglctet a 2 kh nagyságai e\semcte*kertből fedezték.

Az erelőbirte>k összes külső és belső h a tá ra it árkokkal, a törési ponte)ke)n felállított határelombok- 
kal vagy határkövekkel állandósították. Az erelőkáre>sításe>k ritkák és je lentéktelenek ve)ltak, kivéve a 
Se*hnccbánya-Garamberzene4e vasút mozdonyai által eVeiiként többször okozott erdeítüze'kct.

A me‘llékhasználate)k közül a legeltetést és makke)ltatást nem engedélyezték, a vaelászati és halá
szati joge>t szintén az Akadémia gyake>re)lta. Fontos m edékhasználati te'rmék ve)lt még a létekről nyert 
széna és sarjú , a két kőbánya anyaga, a téglavetés és -égetés.

A kisiblyei hegy e‘gyik nevezetes része a B eth len -m agasla t 1892. jú n iu s 27-én az Akaelémia új épü
letének felavatására érkezett gróf BE T H L E N  ANDRÁS fölehnűvelésügyi m iniszter. A honnan a m inisz
te r m egtekintette a tanulm ányi erdőt, a kiemelkedő hegygerincet tiszteletére nevezték el. A m ásik ne
vezetei pont a Wagner-endék, mely a B cthlen-m agaslat (korábban Stálovo) legm agasabb csúcsán (670 
ni) volt. W a g n e r  K á r o l y  1859 tavaszán innen in tézett szózatot hallgatóihoz a m agyar nyelvű erelé
szeti szakirodalom megteremte\se érdekedben. A  késeibb megvale)sult, jelentess keze leméi íyczésre* c‘mléke- 
zett 1900-ban az Országe)s Erelészeti Egyesület Selmecbányán szeívczett közgyűlése, mikor e ponton 
W agner-em léktáblát avattak . M éltató szavakat FEK ET E L a .JOS akadém iai igazgató m ondott. A ha
talm as kőtömbre szerelt fehér m á n Tánvtábla szöwge a következő:

Viselje1 e1 csúcs 
W AGNER KÁROLY 

ne‘vét,
E helyen pendítette ő m eg az 1858/59. taneVben 

A magyar erdészeti irodalom eszmeijc't 
lelkesülő tanítványai előtt.

Ennek emléket ünnc'pelték m eg itt a 
m agyar erdészek  

1900. jú l. 1.

A tanulm ányi e‘idő százaeltbreluló környéki állapotát a 10. sz. úbrn m utatja .

A csemetekert

Az 1872. eVben ILLÉS NÁNDOR által létesített kisiblyei csem etekert célja volt, hogy ott a hallgatók
nak az összes csem etekerti munkát bem utathassák, s a tanulm ányi erelő felújításaihe>z szükséges cse
metéket mc‘gte‘rmeljék. A csem etekert a kisiblyei völgyben, a Kohaus töveiben feküdt. A völgy e^szak-
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és északnyugatnak teljesen nyitott, ezért fekvése kevésbé volt kedvező. Nyugat és kelet felől a tanul
mányi erdő határolta. Átlagos tengerszint feletti magassága 486 m, területe 2 kli-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 főerdőőr lakása mögött elterülő C kertrészben az erdősítésekhez szük
séges fenyő- és lombfacsemetéket nevelték.

A kísérletek szervezésében az Akadémia mellett a Kísérleti Állomás 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 csemetedőlést okozó gombák ellen,
- külföldi fafajok csemetéinek nevelése, származásvizsgálatok.
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A tógazdaság

A (Jaram-vicle'ken e'gykor virágzó haltenyésztés folyt, Zsaruénál, Re'vistve, (leletnek, SzeMitkeMvszt, 
Szászkő vára környékén még ma is tel lehet lelni a tógazdaságok régi nyomait. A kisiblyei erdőbir
tokhoz tartozó m ajorság területén hajdan a tem pláriusok szintén foglalkoztak haltenyésztéssel.

1888-ban a Földmívelésügyi M inisztérium elrendelte, hogy a haltenyésztést a mezőgazdasági encik
lopédia keretében adják elő, s annak gyakorlati vonatkozásait Kisiblyén m utassák be. SzÉCKI 
ZsKJMOXDot bízták m ege tan tárgy  előadásával és a gyakorlatok vezetésével. S zú cs i még ebben az év
ben hozzáfogott a szükséges halastavak kiépítéséhez. Az első két halastó létrehozásakor a szerzetesek 
régi tóm edreit használták fel. A tógazdasághoz a vizet a Tópataki-völgv patakvizéből vezették. Az első 
tenyészanyagot sziléziai haltenyésztőtől hozták. Tükrös- és tőponty szaporításával kísérleteztek.

1889-ig további hét tavat létesítettek. A kilenc tó összterülete 9020 n r  volt. A legnagyobb -  1889- 
ben létesített 2000 n r  felületű -  tavat Szécsi-tónak nevezték el, melyet a Szécsi-forrás vize táplált, A 
ponty mellett csuka, nyálkás compó és szivái*vánvos p isz tráng  tenyésztését fo ly tatták  még sikerrel, a 
sehe\s pisztránggal, fogassüllem‘1 viszont rendre kudarcot vallottak. 1897-ben a p isztrángtenyésztés
hez egy halköltőházat is építettek.

A tógazdaságban a váltógazdaság elvét alkalm azták, ami részben a halfajok évenkénti áthelyezését, 
részben a tavak négyévenkénti lecsapolását és mezőgazdasági hasznosítását je len tette. Évente m int
egy 60-100  kg-nyi halat halásztak le s értékesítettek. A tógazdaság soha sem volt gazdaságos, de nem 
is ez volt a tőcél, hanem a haltenyésztés gyakorlati bem utatása, aminek pedig példásan megfelelt.

A  vadgazdaság

A vadállom ány ápolására nagy gondot fordíto ttak  Kisiblyén, annál is inkább, mivel a K o h áry -(1oburg 
hercegi erdők kezelőinek kivételével a többi szomszédos terület birtokosa vagy bérlője1 a vadgazdálko
dással semmit sem törődött. A vadászati gyakorlatokat a tanév elejétől decem ber 20-ig minden vasár
nap a kisiblyei és tópataki pagonyban ta rto tták . A „tökkirály t” (érsd -  akinek volt külön ilyen -  va
dászruhát) öltött hallgatók a vadászati gyűjteményből kaphattak  fegyvert, bár voltak sa já t puskával 
rendelkezők is, de1 patronról m aguknak kellett gondoskodniuk. Ez nem okozott nehézséget, m ert a je1- 
IcMitéktelcMi vadállom ány m iatt a teríték  általában szerény volt, de az elejtett vadat -  a hallgatók ser
kentésére -  m indig (kedvezményes áron) eladták. 1 8 8 7 -1 895-ig a tanulm ányi vadászatokon m indös
sze1 14 vaddisznó, 89 őz, 288 nyúl és 108 róka esett, szárnyasokból csak a császárm adár és az erdei 
szalonka került aggat óra nagyobb mennyiségben. Vadkárról a tanulm ányi erdeiben akkoriban nem le1- 
he‘tc‘tt  beszélni.

1899-től pre>bálke>ztak szaivas mc'gtele'pítésctvl. Ezért -  a ken* szokásának megfelelően -  kisebb, 
mintegy 8 kh-nyi te'rülctct bekerítettek. A „v ad ask ertib en  a szam isok  ugyan szapemxltak, ele1 a későb- 
bi, illetve a mai, a Se1!nuvi-érehegyseigre jellemző szarvasáll<>mány feltehetően nemi ezekből alakult ki.

A hallgatók lőkc\szségének jav ítására  renelszerescMi ta rto tta k  lövészeti gyake)rlate>kat, mégpedig 
minelen hétfőn és szombaton elélután a kisiblyei lövőházban. I tt a hám inszáz m éternyire elhelyezett 
álló tá rcsára  elurva U'gAií gc)lyósfegyverből lőttek. A repülő vaelra való lövés gyakeniására a lövőház kö- 
zekibeMi üvc'ggömblövő-pálvát is kitűztek. A hallgatók buzdítása céljából rendszeresen ta rto tta k  verse1- 
nyeket. Ezek közül a k'grange)sabb a taneV végén m egrendezett, „király d íj” címén kitűzött főlövészet 
volt. A le'gje)!)!) lövő kapta az em lített elíjat, míg a leggyengébbnek hagym akoszorú já r t .  Mondván: az 
életbeMi is e*sak a legje)bbakat és a le‘gre)sszabbakat díjazzák; a középszerűeknek nem já r  elisnu'rés.

A dendrológiai kert

A „kis elenelre)l(')giai kertet” FKISTMAXTHL létesítette1 1887-ben, ennek területe 8 ,95  kh volt. Iele honi 
fafajokat telepített, az c>xetákat -  1888-tól -  már a selmecbánvai alsó botanikus kertben ültették el.

A „nagy dcMielmlógiai ke^rt” létesítésének ge)nelolata az Erelészeti Kísérleti Állomás letrehe>zásával 
(1898) e‘gyielős. Ekkor kapcse)lekle)tt be hazánk az Európa-szerte1 m egindult he)ne)sítási kísérletekbe1.
1900-ban az Akaelémia igazgatósága a Kísérleti Állomás rendelkeze\sére be)csáte)tta az Akadémia
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erdőbirtokához tartozó, 1 7,37 kh kiterjedésű Polyatzko nevű rétet Kisiblyén. Ezt a rétet a Selmecbá
nyáról Tópatak felé vezető kocsiút (ma míiút) 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 szintén mezőgazdasági terü
letek vannak.) A keleti határa pedig a tanulmányi erdő szegélye volt.

A „nagy dendrológiai kert” területe 13,44 kh. Itt a telepítéseket a későbbi híres pesti tudomány- 
egyetemi botanikaprofesszor, TUZSON JÁNOS tervei alapján kezdték el. 0  a területet négy táblára osz
totta, melyeket 15“ 15 m-es négyzetekre daraboltak úgy, hogy azokat egymástól kétméteres föszegé- 
lv választotta el. A négyzetekbe egy-egy fafaj került. A honosítással foglalkozó arborétumok közül ezt 
a telepítési módot elsőként alkalmazta.

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 Erdészeti Kísérleti Állomások Nemzetkö
zi Szövetsége útján kerültek ide.

TUZSON JÁNOS 1904-ben a m unkák további irány ításá t ROTII GYULÁnak ad ta  át. A telepítések

SELMEC

11. sz. ábra -  A dendrológiai kert (eredeti) táblabeosztása 
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1918-ban fejeződtek be. E kkorra 282 fajt (taxont) ültettek , ebből 118 fenyő, 164 lombos volt. Néhány 
kényesebb fajnál védő állom ányt is telepítettek, elsősorban nyírből és vörösfenyőből.

Az elsősorban észak-am erikai eredetű fajok honosítása mellett a lucfenyő klím atípusaival és a 
feketefenyő szárm azási kérdéseivel is foglalkoztak. A honosítási kísérletek értékeléséhez fontos tu d 
nunk, hogy a kert tengerszint feletti m agassága 580-568  m, éves középhőm érséklete 6,7 °0, éves csa
padékösszege 895 mm.

A dendrológiai kert többször károsodott, az 1911. évi májusi fagyok, és az 1912. évi szélvihar több 
fiatal telepítést m egsem m isített. Szintén jelentős károkat okozott az 1928-29-es tél, am ikor -87 °C- 
ot is mértek. Ekkor a IV tábla gyakorlatilag megsem misült, A II. világháborús károk után  az ötve
nes évek leltára szerint az eredetileg telepített anyagból csak 169 taxon m arad t meg, az eredetinek 
alig 6 0 ' / -a. A pótlások eredményeképpen a kertben ma 260 taxon ta lálható , ebből 145 taxon az ere
deti telepítést képviseli.

Meg kell em lítenünk, hogy a dendrológiai kert egy része ma tá rgyá t képezi a nemzetközi fenoló- 
giai megfigyelőhálózatnak, ahol 80, a hatvanas évek végétől fokozatosan te lep ített fafaj fenofázisait 
észlelik. A dendrológiai kert jelenlegi kezelője a zólyomi Erdészeti K utató in tézet Selmeei Állomása.

A kert térképét lásd a 7 /. sz. ábrán.

A kisiblyei tanulm ányi erdő egyik messze4 földön ism éit nevezetessége az „E b e tű” volt.
1898-ban Erzsébet királyné trag ikus halálakor DARÁNYI I(JXÁC fölehnűvelésügyi m iniszter felhívásá
ban arra  kérte1 a nagyközönséget, he>gy E rzsébet királyné emlékére az országban Erzsébet-ligeteket, 
-parke>kat létesítsenek, s ültessenek hosszú életű fákat, melyeket Erzsébet királyné fái-nak nevezze- 
nek. A felhívásra megmozdult az egész ország, több száz Erzsébet-liget létesült, több millió esem etet 
ü ltettek el.

Selmecbánya, mint az Erelészeti Akaelémia otthona, c1 felhívásra e'gy különlc*gcssc'*ggcl is kirukke)lt, 
a nevezet c\ „E betűvel”

VADAS J u x ó n c k ,  az erelőműveléstan tan árán ak  jav asla tá ra  a kisiblyei tanulm ányi erdőben a 
Szccsi-tótól a B ethlen-m agaslatig  terjedő, meredek l^gyoldalem egy nagy m éretű E betűt vágtak, mc1- 
lyet tűlevelű fajok csemetéivel ü ltettek  be. Az E betű hossza 115 m, legfelső és alsó szára 55 m, közép
ső szára 25 m hosszú volt, A betű bordaszélcsségc1 m indenütt 15 m. Az ü lte tést VADAS JKXŐ irányí
tásával 1899 áprilisában másoeleVes hallgatók végezték. Védő állemiányként lucfenyő- és vörösfenyő 
csemetéket ültettek, megyek alá jegenyefenyő és tiszafa került. Ez utóbbi fafajok mélyzöld színe1 jól el
ü tö tt a környező lomberdő világoszöld tónusától.

Az „E b e tű t” Selmecbánya valamennyi m agasabb pontjáról jól lehetett látni, ele1 még a távolabbi 
Szitu várói is fölfedezhettük köivonalait. E m onum entális alkotás különösen a (laram berzencéről Sel
m ecbányára utazókra gyakorolhatott nagy hatást. Az „E b e tű” CsoX TY Á R Y  KOSZTKA TIVADAR Sel
mecbánya látképe1 című, 1902-ben feste tt nagym éretű piain air festm ényén is jól látható.

Selmecbánya nem csak az „E betű” m egalkotásával igyekezett a királyné emlékét ápolni, hanem 
SciIWARTZ OTTÓ akadém iai ta n á r  jav asla tá ra  Kisiblyén E rzsébet-ligetei és E rzsébet-forrást is lé tre
hoztak még* 1899-ben.

A mai Kisiblye

Kisiblye mai képe a századforduló óta m ást m utat, erősen m egváltozott, Még áll az erdőőri lak, ahol 
egykor az érd öveidnek italm érési joga is volt, s felesége főzött a betévedteknek. Szemben az cTdőőri 
lakkal felfedezhető a ('sóküyet m aradványa, a Selmecbányái polgárok m ajálisának színhelye. I t t  j á t 
szott Balogh Laci cigányzenekara, itt vígadt az ország több helyéről iclehívott vendc'‘gsereg, itt táncolt 
és lelt párra a selmeei ifjúság. Az cTdőőri lak mellett m egtalálható még a Ilázi-tó , s lent a völgyben is 
fel fedez, 11 etj ük t a va kát.

A csemetekertekből viszont semmi sincs m ár meg. A vasút áthelyezésctcl és töltésének építéseivel 
keresztülvágták az egykori (A és B) csem etekertet, s tönkretették  a p isztrángos tavakat is. (Ez u tób
biakat most ú jíto tták  fel.) A töltésről letekintve m egpillanthatjuk a csem etekert egyetlen emlékét, a 
csem etekerti kczch'íházat, s innen még felfedezhetjük az „E b e tű” m aradványait is. A betű hosszanti 
szárát kiterm elték, a vízszintes szárakat viszont sejtetik a kimagasló vörösfenyők.

A másik Erzsébet királyné-emléket, az Erzsébet-ligctct néhány duglász- és simafenyő m egm aradt
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c'gyede hirdeti. Az E rzsébet-tb rrás foglalatát a legutóbbi tarvágással te ttek  tönkre. (Ami m ár koráb
ban, m eg a  normál nyomkövű vasútvonal építésekor elapadt.)

Kis gyaloglással az erdei úton elérhetjük a feltöltődött Széesi-tavat és a Széesi-forrást, gyönyör
ködhetünk a köréjük te lep ített sima- és duglaszienyő-állom ányban, m am utfenyőben.

Továbbhaladva m egtekinthetjük a felhagyott kőbányát, s innen elérhetjük a Bethlen-m agaslat 
csúcsát, a W agner-em léket. Sajnos a m áiványtábla m ár eltűnt, de a kősziklába vésett foglalat még 
látható. A m egm aradt tárgyi emlékek nyomai sejtetik még az egykoron virágzó tanulm ányi erdő gaz
dagságát,

Végül megjegyezzük, hogy a legutóbbi időben az erdészeti szakközépiskolások kijelöltek egy erdé
szeti tanösvénvt, amelynek 16 állomása részben fedi az egykori kisiblyei emlékeket is.

Kisiblyéről három irányban fo lytathatjuk  u tunkat. V isszatém* Selm eebányára érdemes megnéz
nünk a bányavíz-gazdálkodás ipari műemlékét, az akraduktot. A vízvezetékrendszer ennek segítségé
vel hidalta át azt a völgyet, ahol egykor az „A ncsa” szállította u tasait Selmec felé. A vágány helyén 
ma u ta t találunk. (Az akvaduktra a város szélső házainál jobbra fordulva lelünk rá.)

Másik irányban B élabányára ju th a tu n k . Előtte' azonban ajánlatos felkeresni a I la t icsi-tara t 
(Ilale 'ianske jazere>), mely egyken* a K isiblyén1 látogatók kedvenc turistáéulpemtja volt. A tótól vissza
térve' a vasút mellé ham am san Bélabányára érünk.

Bélabánya  (Dilin; B anská Belá) m ár a X III. százaelban léte»ző bányatelepülés. 1802-ben Selmec
bányához tartoze)tt, majel a következő százaelban (akke)ri nevén) Fejérbányaként önálló bányavárossá 
le*tt.. 1788-ban újra egyesültek, majel ism ét elváltak. A X IX -X X . század tbreluleíján me»gint e*gyütt sze
lepeitek, hogy azután  ú jra különváljanak.

A város látnivalói a régi bányászházak, e‘gy patrícius kúria és a templomok. A plébániatemplom 
rom án elemei a X III. századból valók, majel gótikus és reneszánsz átépítés nyemiai is láthatók az épü- 
leten. A Szűz Mária-templome)t 1708-ban, barokk stílusban építették. Az 17f)()-ban emelt Nepomuki 
Szent János-kápolna n>ke>kó stílusú.

Kisiblyéről hármaclik irányba T ópatakra inelulhatunk. A Kisiblyet átszelő vasútve>nal me'gálleíjá- 
nak ne‘ve is utal rá, hogy itt kell leszállni T ópatak  felé (B ánsky Studenec). nV rm eszetesen aki köz- 
wtleMiül Kisiblvére szeietne* utazni, az eddig a. nu'gállóig váltsem je*gye4t.) Az erde'íőri laktól a vasút alatt 
halaei az út a község felé, illetve egy új m űút a hegye)lelalban.

Tópatak  vagy Kolpach (Goldbach; B ánsky Studenee) nevet először 18;*32-beMi e‘gy oklevélben emlí
tik, mégpedig Kulpaeh neten. M ár ei>ben az ielőben Selmecbánya birte)ka ve)lt, ele a falu tulajelemáért 
a város gyakran perlekedett a ke'jrnyék földesuraival. Később, miként a város más birtokai is, Tópa
tak  is a kincstárhe)z, a bá nyaka ma rálmz tarte)ze)tt, Nevezetessége az 1748-ból való temploma, amit 
m ostanában ú jíto ttak  fel, és a tópataki tavak (Kolpasské jazerá , S tudenské jaze'rá). Ez utóbbiak kö
rül napjainkban üdülőtelep kezd kialakulni.
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/
Imhol a föld alá megyünk

A  szabadtéri bányászati múzeum

A múzeumot az egykori András-akna környékén (amely a Spitaler-/Kóróda-/telért művelte) alakítot
ták ki. A föld alatti munkahelyek bejárása során a látogatók két nyilámot (tárót) ismernek meg', a 
Bertalant és a Jánost.

Mivel a bányászat, különösen pedig' az ércbányászat a Selmecre látogatók előtt meglehetősen tá 
voli tudománynak tűnik, a látnivalókhoz szükséges kissé bővebb magyarázattal is szolgálni.

Mindjárt a legelején azonban leszögezhetjük, hogy egyetlen bányabejárás során a montanisztika 
tudományát nem sajátíthatjuk el -  még jelen könyvvel a kézben sem. Ugyanakkor pedig még két to
vábbi dolgot is érdemes tudni. Az egyik: a bányászati skanzenban a látnivalók nem a bányászati 
műveletek sorrendjében vetülnek elénk. Tehát a képet magunknak kell összerakni. A másik: egy-egv 
eszközi vagy műveleti láncszem megismeréséhez érdemes a városban lévő, bányászattal is foglalkozó 
kiállításokat, szintén áttekinteni.

Lássuk tehát a bányászati technika és technológia fejlődését az alapvető bányászati műveletek 
tükrében!

Legelőször is a bányákat fel kellett tárni. Az embereket évszázadokig a véletlen vitte rá egy-egy 
bányára, bányalehetőségre. Gondoljunk csak a selmeei címerben szereplő gyíkra, vagy például a szél- 
aknai Biber-eret állítólag hód nyomán fedezték fel. A további századokban a keresés egyik legfonto
sabb eszközét a „varázsvessző” jelentette. Az emberek megszentelt, villaszerű faággal bolyongtak a 
hegyekben, és ahol a vízszintesen tartott eszköz a föld felé lecsapódott, az eret ott kellett keresni. A 
módszer hatékonyságát idővel a talaj, a növényzet, a kilépő vizek stb. megfigyelésével tökéletesítették.

12/a. sz. ábra -  Talppásztafejtés 
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12fb. sz. ábra -  Főtepásztafejtés

A különböző kutatóaknák aztán az illető helyen vagy rávezettek a telérre, vagy nem. A kutatási mód
szerek azonban ez utóbbiakat, tudniillik a fúrásokat, napjainkig nem nélkülözhetik. A kiemelt próbák 
kellő elemzése különösen az elmúlt ‘200 évben jelentősen fejlődött. A múzeumban a bányászati kuta
tás eszközeiről ábrák, illetve fúrók a maguk valóságában láthatók.

12/c. sz. ábra -  Keresztfejtés 
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A megtalált ércet ki kellett fejteni, azaz jöveszteni.  Ennek eszköze évszázadokig:az ék és a kala
pács, puhább kőzetben pedig a csákány. A XIX. század végén kezdtek terjedni a cserélhető éllel ren
delkező csákányok, de megemlékezünk -  miként az a kiállításban is látható -  még két érdekes jövesz- 
tési módról, ami szintén a fejtést könnyítette1 meg. Az e4gyik a Selmecen is használt „zsebmunka” A 
munkahely he>mlokán alul és felül beréseitek, a résekbe faékeket vertek, amiket öntöztek. A me4geluz- 
zaeló éke‘k a kőzetet szétrepesztették, amivel megkönnyítették a temibbi munkákat.  Másik, szintén be
m uta to tt  módszer a tűzzel való fejtés. Ekke>r -  megfelelő szellőzés biztosítása mellett -  a kőzetre fa
hasábokból tüzet raktak, ami a kéjveket fel hevítette és megrepesztette4 (különösen, ha liléig vízzel is le- 
le)cse)lták). Ezzei a „tűzzel való já tszássa l” aztán óhatatlanul eljutottak a puskape>r ilyen irányú fel
használásáig.

A bányászatéi forradalmasító m bbantáses  jövesztést a világon először* Seimecbányán alkalmaz
ták. l()27-ben a Feiső-Biber-tárőban, a selmeei bányabíróság kiküldöttjének jelenlétében, jegyző
könyv feivéteie mellett történt puskaporral robbantás, amelynek a hatásfokát késeibb letbjtással, illet
ve a gyújtás, a gyújtózsinór tökéletesítéseivel javították. A puskapor elhelyezésére szeigáló fúrólyukat 
előbb kézi vésőkkei, majel csigafúróval készítették el, a sűríte tt  levegős fúrógép csak 1878-ban jelent 
me4g a selmeei bányákban. Az eiső villamos fúrógépek 1907-ben (Iloelruson) és 1909-ben (Selmecen) 
álltak munkába. Ezen eszközök fejlőelesteirténetéről a bányamúzeumban szinte teljes bem utató t lá t
hatunk, míg a puskaporos torony a skanzen feletti hegyoldalban igazi ipartörténeti műemilék. (Rajta 
már az 1780-as elvekben villámhárító veit, az egyik első épület Magyai*e)i*szágon, amelynek a biztosí
tására így is gondoltak.)

Ila már a puskapen* nehezkes (es költséges!) tárolásánál ta i tunk ,  megemlékezünk a nitioglicerin 
(a bányákban: zseiatindinamit) eiteijeeléséről, amellyel szemben a selmeei bányák inkább a ti tanitef 
és a mc'ganitot részesítették előnyben. Ennek ellenérv a dinamit meghatározó volt a kemény kőzet iob- 
bantásában, ráaelásul ennek térfogata is viszonylag kisebb volt, mint versenytársainak. (így kisei)b fú
rólyukat kellet kiképezni.)

A bányászat fej leülése az évszázadok során az egykori ürvgszerű érckinyerést, -fejtést, „evés”-t túl- 
halaelta és különböző fejtési módokat alakított ki. Ezek bem utatása szintén a múzeumiban történik, 
de célszeTŰ itt is kitérni rá.

A selmeei bányákra a talppásztafejtés volt a jellemző. A fejtés lépcsőhöz hasonló, a fejtett ércet a 
legalsó pászta alatti aknatérbe gyűjtötték össze, majd onnan aknákhoz ju t t a t t á k  el. A főtepásztafe
jtés  az előző fordítottja , míg az ún. keresztfejtés se>rán a telért felülről lefelé, vagy alulról felfelé hala
dó szeictekbc‘11 művelték le1. Ezt főiéig* vastag (akár 10 m-es) és m em lek  teiepeken alkalmazták, így 
pélelául a selmeei Kóróela-teiérben (Spitaler-teiér -  1749), ahol kitűnően bevált, es inneni terjedt el E u 
rópában.

A kézi fejtésre4 jellemző trapéz alakú vágatot a bányamúzeum egyik szakaszában magunk is lá t
hatjuk. A különböző beitozatexs vágatok eieibb fával, majel acéltartókkal való megtámasztásával utunk 
során szintén találkozunk. Érdekes témája a kiállításnak a bányászok le- es felfelé történő közlekedé
sének a bemutatása. Kiemeljük a farbőit, amelynek felhasználását, szükségességét több ábrán is lá t
hatjuk. Ugyancsak látható a „selmeei kötélhám” alkalmazása is.

A rakodás, hordás és szállítás eszközei részben a jövesztéshez, részben pedig a személyszállításhe)z 
kapcsokéinak. A különböző lapátok, kapák az előbbivei, míg pélelául a csillék az ute)bbival vannak ösz- 
szefiiggésben. TVknők, kesarak, kase>k, böelönvök láthatók a kiállításban. A csillék közül kiemeljük az 
Európa-szerte a XIX. század végéig „magyar csiliéként” ismert szerkezetet. Jellemzője a különböző 
átmérőjű kerékpár. A nagyobb kerékpárra (amciy a csille4 súlypemtjának közéletben van) azért volt 
szükség, mert azon könnyei)!) veit a ládát fordítani, tolatni stb.

A bányászat nagy munkáját, a függőleges anyagszállítást aknaszállí tásnak nevezik. A feladat leg
először egymás felett álló emberekkel, illetve a létrán felmászó, hátán  terhet cipelő munkáse)kkal tűn t  
egyedül kivitelezhetőnek. A te'rmelékenység növelése aztán gépek, a legegyszerűbb gépek, a lejtők, a 
csigák alkalmazását hozta magával. A csigák jellegzetes bányászati megjelenési formája a vitla. A 
kezivitla az aknaszeivényen kívül valamivel magasabban elhelyezett görönclből (csigából), továbbá 
kötélből, kosárból és hajtókarból állt, Ezzei az aknából -  mint a kútból a vizet -  a munkás egy-egy ko
sarat, netalán vízzel telt edényt, tudott- felhúzni. A későbbi fejlesztések az áttétei javítására, továbbá 
a meghajtás erősítésére4 irányultak. így került sor több ember, majd igásállatok beállítására.

A múzeumban ^ já rg á n y t  láthatunk, amely függőleges kötéklobra elolge)zott. Az ún. „selmeei
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lójárgányok” a XVIII. században terjedtek el az (‘gesz kontinensen, de még a XIX. második felében 
sem tud ták  őket mindenhol modernebb gépekkel felváltani.

A látogatók gyakran megkérdezik, hogy a szűk aknákon a felszíni alatti munkahelyekre hogyan 
ju t t a t t á k  le a lovakat, Ehhez különleges rendszerű hámokat, köteleket használtak, amelyek gyártásá
ra a XIX. században már eégek alakultak. A bányász hűséges segítőtársát, a bányalovat visszafelé 
bőrzsákokban hozták -  kutyaeledelnek...

Az érc kihordása mellett legalább olyan fontos feladat volt a bányák víz(ki)emelésének a megoldá
sa. Kezdetben itt is vödrökkel, kézről kézre adogatva dolgoztak, majd jö ttek  a vízivitlák, a 
lé)járgányok, a vízikerekek, a kézi- és taposószivattyúk. A szivattyúknak viszont nagy hátrányuk volt, 
hogy csak kis (1-2 m-es) magasságba tud tak  vizet emelni, tehát egy egész szivattyúrendszert kellett 
kiépíteni.

A selmeei vízemelés óriási feladatára mutat az a szám, amely szerint a XVII. század második felé
ben csak (Minek megoldásán több mint ezer ember és 800 ló dolgozott -  nem is mindig önszántából, ha
nem legtöbbször rendeletre, udvari parancsra (elgondolható, hogy milyen hatásfokkal). A bányák víz
telenítését tehát a bányaművelés célszeríísítésével is szükséges volt megoldani. Erre szolgált az alfáim  
bányaművelés. A lényege: a hegyek alá enyhe lejtésű alagutakat (nyilámokat) fúrtak, amelyek a művelt 
függőleges aknák alatt vezettek. így a fölöttük lévő aknák fakasztott vizét elvezették -  gyakran egy 
újabban ismét művelésbe fogandó területre. Mivel az altárók létesítése komoly költséget, ráadásul a bá
nyászatot közvetve terhelő költséget je lentett,  azzal lehetőleg csak a legszükségesebb mélységbe és tá 
volságra mentek el. Mégis megemlítjük a Biber-altárót, amit az 1400-as évek előtt elkezdtek hajtani és 
a XIX. században már 6100 m-es hosszal dicsekedhetett. Ennél is hosszabb volt a (Jaramhoz kihajtott 
II. József-altáró, amely 1782-től csaknem száz év alatt készült el. Hossza 17,8 km, és mint ilyen, 1906- 
ig,a Simplon-alagút átadásáig Európa leghosszabb mesterséges alagútjának számított.

Tudnunk kell még, hogy az altárók építését a régi bányajog szerint azzal ösztönözték, hogy az 
altáró építője a felette lévő aknák -  a felhagyott, de a víztelenítés után újra művelésbe vehetőkre -  
művelési jogá t  „elörökölte” Ila viszont az altárút nem hajto tták  elég mélyen, akkor az aknákkal az 
altáró alá kerültek, így nem volt mit örökölni, legfeljebb a vízemelés és a szellőztetés díját le intett az 
akna tulajdonosától behajtani.

Mind a vízemelés, mind az érc függőleges szállítása szempontjából a „tűzgépek” megjelenése szá
mított forradalmi újításnak. A Selmec környéki bányákban tevékenykedő gépmesterek, így a Ilell fi
vérek is addig tökéletesítgctték a különböző (rudas) szivattyúkat, míg fel nem ismerték: a jövő a 
tűzgépeké. Ezek Angliából kerültek Selmecre, és az elvük már a gőzfejlesztésen alapult, az mozgatta 
a szivattyúrendszer bimbaját. Ilellék vízoszlopos szivattyút is fejlesztettek (a közlekedőedények elvén 
működtetve), de megemlítendő a szintén általuk épített sűrített levegős szivattyú is. (Ezek rajzai, mo
delljei a város több bányászati kiállításában is láthatók. Kis műszaki képzelőerővel a működésük re
konstruálható.)

A XVIII. századi technikát az új, a XIX. század, a gőzgépek százada váltotta fel. Az első gőzgép 
Szélaknán jelent meg 1827-ben. (Igaz, nem aknaszállításra, hanem zúzómű üzemeltetésére használ
ták.) A gőzgépekhez azonban m ár nem voltak elegendő szilárdságnak a különböző kender- és bőrből 
font kötelek, hanem előbb a láncok, majd a sodronykötelek jelentek meg. A bányamúzeumban ezek
ből is lá thatunk néhányat, és itt jegyezzük meg: a világon először (1887-ben) Szélaknán helyezték 
üzembe a gépi sodronykötélverőt.

Az elektromos vitlák és -szállítók Selmecen 1898-ban jelentek meg, de az első világháború végéig 
nem váltak uralkodóvá.

Szintén a gépek felhasználása forradalmasította a bányák szellőztetését. Sokáig a bányabejáratok 
közötti szintkülönbség elegendő volt a természetes szellőztetéshez. Ezt esetenként -  miként az a mú
zeumban is látható ábrákról kitetszik -  lepedők vagy lombos faágak lobogtatásával, illetve a külszín
re telepített szélfogókkal igyekeztek elősegíteni. A friss levegőt az alsóbb szintekre légajtókkal terel
ték. A szellőztetés jelentősége a robbantásos fejtés bevezetése, továbbá a bányák egyre mélyebb 
művelésbe vonása miatt nőtt meg. így a légáramlást különböző kézzel és géppel hajtott ventillátorok
kal segítették elő. A dugattyús gépek, hengeres fúvók, -szélkerekek működtetésében a villamos ener
gia felhasználása, továbbá a szellőztető csövek, vezetékek fémből (fokozatosan könnyűfémből) történő 
készítése nagyobb teljesítményt, így a bányák biztonságát növelte.

A bányászati skanzen látogatója már a „beöltözés” során találkozik a bányákban nélkülözhetetlen
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riláfjító eszközzel, az elektromos lámpával. A városban található bányászati kiállításokon ezen lámpák 
elődeit, a gyantás fenyőforgácsból összeállított világítókeszseget, a különféle bányamécseket, a I)a\vy- 
lámpát (és annak számtalan megjelenési formáját) és természetesen a mai sapkalámpa ősét, a kalap
ra erősíthető gyertyákat is láthatjuk.

A bányászat nagy energiaszükségletének biztosítására már a középkor folyamán, de még inkább 
az újkorban, a rízeneryia,  az erővíz látszott alkalmasnak. Ez nemcsak a felszíni csapadékból eredhe
tett, hanem a bányákban feltörő vizet is lehetett -  célszerű cl- és odavezetéssel -  hasznosítani.  Ehhez 
azonban megfelelő tárolórendszert kellett kiépíteni.

Selm ecbánya környékén a 16 tóból álló rendszer m integy 8 millió m ! vizet fogadott be, illetve a 
hozzá kapcsolódó csatornákkal ennyit lehetett m egm ozgatni. A tórendszer f e n é t  IlELL MÁTÉ KORXÉL 
1699-ben, a bányászat pangása idején vetette fel, s a m egépítésére a következő század közepén került 
sói*. Ebben a munkában alapvető szerepe MlKOYIXY SÁMUELnak volt. A feladat nagyságára jellem ző, 
hogy a szélaknai tórendszerhez tartozó Rilm vavai-tó m egépítésén 1788 -40 -b en  egyszerre 5000  em 
ber dolgozott. Az 1,6 millió m !-es tó, illetve szélaknai tavak vize öt vízikerekes aknaszállítógépet, 
négy zúzó- és mosóművet és két vízoszlopos szivattyút (IlELL JÓZSEF KÁROLY konstrukcióit) hajtott.

A XIX-XX. század fordulóján az említett erővízkészlet m ár modern szivattyúkat, áramfejlesztőket 
mozgatott. Ezek aztán a tevékenységüket fokozatosan beszüntették, igya tavakra is alig volt szükség
-  amíg a turisták, a kirándulók, a horgászok fél nem fedezték őket. A bányászati skanzennal szem
közti oldalon mindenesetre' érdemes elsétálni a Khnger-tárói-tóhoz, ahol a tóépítés hatalm as m unká
járól kézzel fogható módon győződhetünk meg. (Mögötte, felette egy hatalm as horpa jelzi az egykori 
Weiden-akna helyét. Érdemes oda is elmenni és (‘lgondolkozni az emberi alkotások múlandóságán.)

Mielőtt azonban a skanzen területét elhagynánk, feltétlenül szólnunk kell a bányarendelők 
szerepéről is. A múzeumban egy ilyen „bányaház”-at (,,handel”-t) látunk kovácsműhellyel és tem p
lommal összekapcsolva. A bányászok a műszak előtt itt gyülekeztek, átöltöztek és megkapták a m un
kabeosztásukat, majd pedig -  imát követően -  leszálltak a mélybe. Visszafelé szintén ide jö ttek  be, 
ahol az öltözködésen kívül az akklimatizálódás is (-él volt. A bányatárókban ugyanis gyakran + 8 0  ° ( 1 
feletti hőmérsékleten dolgoztak, míg a szabadban a k á r -10-15 °C is lehetett. Gyakran ugyanebben az 
épületben történt a közvetlenül kohósítható érc átvétele is.

A munkavédelmi kérdések a XIX. század második felében váltak egyre fontosabbá. Selmecen is 
rettegett betegségnek számított (az ólommérgezés mellett) az ún. bányászaszály. I)r. TÓTH IMRE bá
nyakerületi főorvos m utato tt  rá, hogy ez a betegség nem a levegőbe kerülő portól, netalán vízgőztől 
van, hanem a bányák higiéniai viszonyaival függ össze. A magas hőmérsékleten eldobált szemét, az 
itt-ott elpotyogtatott emberi ürülék a galandférgeknek adott jó  táptalajt ,  amik aztán a bányászokat 
valóban elsorvasztották. Tehát a bányák szellőztetésévei (amihez a II. József-altáró elkészülte4 sokat 
segített), bedső remijének fenntartásával eredményesen lehet a bányászaszályt megelőzni. Ettől füg
getlenül az említett bányarendelőkben töltött idő is nélkülözhetetlen volt ahhoz, hogy a bányászok 
munkaereje sokáig (a századfordulón 56 éves korukig) megmaradjon.

A bányákból kikerülő gazdagabb, ún. szemelt ércek egyenesen a kohókba kerülnek, míg az ércek 
zöme előkészítés nélkül nem kohósítható, ezért azt zúzással , őrléssel kell megmunkálni.  Az ércelőké
szítés legegyszerűbb módja a kézikalapáccsal való ütögetés, amit azonban ham ar  felváltottak a hámo
roknak nevezett helyen lévő ütők (kalapácsok). Ezek működtetésére leginkább a vízikerékkel hajtott 
„bütykös görönd” szolgált. A bütykök emelték fél a „nyiT’-akat., amelyik aztán saját súlyuknál fogra 
visszaestek, és vastalpukkal az ércet aprították. A különböző őrlőmalmok m eghajtására is a víz min
denképpen alkalmasabb volt, mint az igásállat. Az ércelőkészítő művekhez egyébként más okból is kel
lett. víz. Magát a zúzást ugyanis célszerű volt nedvesen végezni. Az érces részecskék ugyanis nehezeb
bek, így a víz nem viszi magával, hanem azok leülepednek. A XIX. század közepén kezdett elterjedni 
Magyarországon is a „kaliforniai zúzó” amit előbb gőzzel, majd gőzmotorral,  illetve villamos á ra m 
mal hajtottak meg.

Selmec vidéken a Sándor-zúzómű volt a legkiterjedtebb, ahol a zúzás -  az 1912. évi leégéséig — az 
időszak legmodernebb technikájával folyt. Mellette állt a Központi fémkohó (szintén a Szentantali út 
mellett). Itt állították (‘lő az ércből a tiszta fémet úgy, hogy előbb olvasztókban ún. dúsólmot nyerték. 
Ebből az arany- és ezüsttartalmú ólomból aztán leűző tűzhelyen az ólmot „leűzték” (elpárologtatták), 
és ott maradt az ezüst és az arany ún. eziistlepény formájában. „Igen érdekes nézni -  írták a kor tá r
sak -  a megolvadt fémtömeget a tűzhelyen abban a pillanatban, amikor az ólomnak legutolsó m arad
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ványa is elég s a hátramaradó megolvadt ezüstnek zöldes fényben csillámló tiszta fölszíne mutatko
zik; a kohászok ezt a tüneményt az ezüst villanásának mondják.”

Az ezüstlepényt Körmöcbányára küldték el, ahol a két fém kettéválasztását, megfelelő ötvözését 
végezték el.

Ezzel tulajdonképpen végigkísértük a Selmec környéki bánya- és kohóműveleteket a bányakuta
tástól egészen a nemesfém megjelenéséig, forgalomba kerülésének utolsó előtti állomásáig. Érdemes 
elgondolkodni azon, hogy ezen évszázadok során kialakult, majd változott, korszerűsödött bányásza
ti-kohászati munkafolyamatok mennyi fáradtsággal ju ttatták  el az embert az ezüst „villanásáig”. Ta
lán így jobban megérthetjük az egykori bányapolgárok gondolkodását is, akik úgy érezték, hogy mind
azok, akik „csak” használják, kereskednek vele, cserélik a pénzt, nekik mindannyian adósok. Ha ők 
nem lennének, ha ők nem dolgoznának, akkor az ország lakosai (élükön az uralkodóval) bizony ezzel 
a pénzzel nem „villoghatnának”.

A  város és a városkörnyék bányászati emlékeinek bemutatása 

KOVÁCS F. La jo s  1972-74-ben  elkészült összeírása alapján.

Mészáros-hegy

FerenczJózsef-

Zsarnócza
230

1. Ziihl-telér
2. István-telér
3. János-telér
4. Ispotály-(Kórház-, Koróda-, Spit.áler-) telér
5. Biber-telér
(>. Teréz(ia)-(Rosenkranz-)telér
7. Ókörfeji-telér
8. Amália-telér 
!). Hoüókő-telér 
10. Hofer-telér

Szentantal c
450

11. József- és Mindszent-telér
12. Miklós-telér
13. Sötétvilág- felér
14. Brenner-telér
15. Erzsébet-telér
16. Nepomnki Szt. János-(Sehöpfer-)telér
17. Colleredo-telér
18. IIáromkirály-telér
19. Páduai Szt. Antal-telér
20. Benedicti-telér•

Viszoka

1,3. sz. ábra -  Telérek Selmecbánya környékén
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BANYASZATTAL KAPCSOLATOS E P lTLETEK ES ÜZEMEK SELMECBÁNYÁN

Szentháromság altáró üzemtelepének romjai
A tárószájat is magábazáró és mái* régen használaton kí
vül álló üzemi épületet 19(j8-ban bontották le. Ekkor ke
rült napfényre' az 1888-ban épített tárószáj. Ennek fenn
tartása mellett, az egykori üzem helyén ma már torony
ház emelkedik. A tárószáj az Alsó utcában, az Erzsébet- 
kápolnával szembeni középső toronyház mögött van.

Üzemvezetői lakás. Zsigmond-akna
Hegyoldalba épített, (dől emelete, hátul földszintes 
épület. Oldalában fedett fa veranda áll. Oromfalas ge- 
rinctető. Az akna épületével szemben áll.

Handel a Zsigmond-aknánál
Téglalap alapú, emelete, kétkontvos, gerinctetős épü
let. Mélyedésben áll, szemben, de kissé oldalt az akna- 
háztól. Emeletén 5 ablak és egy, azok között elhelye
zett festmény látható. Ez táró előtt imádkozó bányászt 
ábrázol.

Zsigmond-akna bányatelepe
Magában foglalja aknaház, öltöző, ércraktár, 
üzemvezetői lakás és a Ilandol épületeit. Az akna i’ize- 

19(i:)-hen lett leállítva. Jelenleg egy fémfeldolgozó 
üzem van benne elhelyezve.

Handel az András-aknánál
Emelete, téglalap alapú, kétkontvos, gerinctetős épü
let. Homlokzatán () emeleti ablakkal. A Klinger-tó 
alatti útkanyarban áll.

Handel a Klinger-táró mellett
Emelete. „L ” alakú épület, három kontyos ger- 
inctetővel. Ut felőli homlokzatán az emeleten 7 ablaka 
van. A 17. században épült. A Klinger-tó feletti liányó- 
lapály hegA felőli oldalán áll.

Puskaporos torony
Négyszögletű, 8x8 alapfelületű épület, lapos 
sátortetővel. Oldalában egy 4x4 m nagyságú és másfél 
méter falvastagságú kiugró építménnyel. A Selmec 
környéki bányák központi robbanószerraktára volt.

Kohógondnok hivatala és lakása
Emeletes épület, kétkontvos gerinctetővel. Homlokza
tán hat ablaknyílás van, amelyeknek egymástól való 
távolsága nagyméretű helyiségekre mutat. Az egykori 
Felső Huta területén, az Istvánháza alatti 
Povrazniknak nevezett település alatt áll.

Felső-Huta
Régi nevén „Stadtgrunder B leihiitte” Egy bányabíró
sági végzés 1798-ban Felső Hutát minden tartozéká
val együtt a kincstárnak ítélte. Ma már csak néhány la
kóházzá alakított üzemi épület és tisztviselők volt laká
sai vannak meg belőle. A telep alatt még régi salakliá- 
nvó látható.

Tisztviselőlakások épülete Felső-Hután
Emelete, ('.sonka oromfalú, gerinctetős épület, hom
lokzatán 5, oromfalában 2 ablakkal. Földszintjén je 
lenleg élelmiszerüzlet van. A kohófőnök lakásának kö
zelében áll.

Üzemi híd maradványa Felső-Huta alatt
A selmeei Paeher-táró és a központi kohó közötti, 
1878-ban épített bányavasút vonala haladt rajta ke
resztül. A Felső-Hutába vezető út közepén álló pillér és 
a töltés átvágásának két támfala van meg belőle. A 
szentantali útból a fémkolió előtti útelágazás vezet 
hozzá, illetőleg a Felső-H uta területére is.

Központi fémkohó
Régi nevén Silberhütte. Már 1897-ben említenek kohó
kat, adásvétellel kapcsolatban. A XVI. században több 
kohó már tulajdonosaik nevével van felsorolva. A 
Stadtgrundban Salinak és Rubigallinak voltak kohói. A 
Bronner-szövetkezot meglevő kohói mellé 1591-ben 
megveszi a Ruhigalliét. Ugyanott 1 (MO-ban a Sieelli- 
kolió neve is szerepel. Azonban Sicellinek az akkori 
Silberhütte területén is volt kohója. Ennek 1784-ben 
több közös tulajdonosa volt, de a kohó 1740-ben leégett. 
Az újra felépített kohó 1817-ben ismét több társulat tu
lajdonát képezte. A kincstár 184(j-ban Fritz Páltól vet
te meg. A Stadtgrundban levő kohótelep üzemét 1878- 
ban véglégesen beszüntették. Ettől kezdve az Alsó ko
hó, mint Központi Fémkohó szerepel. A két helyen 
fekvő kohó közös vezetősége a Felső kohó területén szé
kelt. Ott voltak a tisztviselők lakásai is. Technikailag 
érdekes megoldás a Központi kohó hegyoldalban épült, 
128 m szívómagasságú kéménye. Ehhez 800 m hosszú, 
lépcsőzetesen folytatódó füstkamrák vezetnek. Belső fe
lületük 12 000 ni", térfogatuk fíOOO m:t. A várostól 8 km 
távolságra, a szentantali út mentén terül el.

Zúzófelügyelőség épülete Ribniken
Tetőszerkezete alapján eredetileg négyszögű épület 
volt, kétkontvos nyeregtetővel. Utólag egy alacsonyabb 
szárny lett hozzáépítve. Az első épület homlokzatán 4 
ablak között egy 2 m magas fülkében álló Madonna
szobor van. A másik ré. azon oldalán 2 ablak van. Az 
egykori Ribniki-tó és fii résztelep közelében áll. Hozzá
ju tá s a vasútállom ásra közlekedő autóbusznak, 
„Okruhla” nevű megállóján kell kiszállani. Ez az állo
más előtt van. Onnan a derékszögben kiágazó úton 
egyenesen jutunk hozzá.

Sándor-zúzó
Épült 189 0 -1 8 9 2  között, és 1912-ben történt leégése 
után drótkötélgyártásra lett berendezve. A szentantali 
út jobb oldalán találjuk meg, a Ferencz-aknától kb. 
200 m távolságra. Hegyoldalban áll.

Schweizer-zúzó
Az egykori zúzóból már semmi sem látható. Helyén és
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épületednek anyagából e4gy gazdasági majorság lett fel
építve. Hozzájutás: Stará Huta.

Stará Huta
Feljegyzések szerint ftzentantal határában 1422-ben 
e4gy kohó és zúzó állott, ttehlaher Quirinnek kohója és 
(zúzó)malma van Szentantalon. A selmeei kohókról 
1585-ben történik említé. Az egykoi’i kohó gyeppe»l 
benőtt ala])falai még kiv(»hetők. Ezenkívül a kohó léte
zését a régi olvasztási technikát eláruló kohósalak iga
zolja. Hozzájutás: a Berencsfaluba vezető országúton, 
Nzentantal alatt Zsibritó felé ágazik el egy út. Ettől a 
ponttól 200 m távolra az egykori zúzótelep helyén 
fekvő majorság. Előtte híd vezet át a patakon. Továb
bi 400 m távolságra, bal oldalon az út alatti lejtőn ki
csiny gazdaság van. Ennek kertjében találjuk meg az 
öreg kohó nyomait.

Üzemvezetői lakás épülete Mihály-tárón
A bánya 1905-ig a (ieramb Tnió tulajdonát képezte. Az 
üzem beszüntetése után, 1919-ig az épületben Kéz (íéza 
akadémiai tanár lakott. Emeletes, egvenlőszáni „L” ala
kú épület. Mindkét oldalán 4-4 ablakot látunk. Eredeti
leg a bánya handeljének földszintes épülete volt hozzá
építve. Ennek helyén most emeletes ház áll. Hozzájutás: 
a „Ilájik” nevű hágóról, amelyen a bélabányai országút 
vezet keresztül, a balra kanyarodó úton jutunk el.

Felőri lakás épülete a Mihály-tárón
Em eleti1, épület, csapott oromfalas nyeregtetővel, 
homlokzatán az emeleten 8 ablakkal. Oldalában egv 
hozzáépített, de jóval alacsonyabb emeletes ház áll. 
Ebben a bánya kovácsmestere lakott. Földszintjén 
kovácsműhely volt. Hozzájutás: az üzemvezetői lakás
tól lépcső vezet le hozzá.

SELMECT BÁNYÁK A VÁROS KATLANÁBAN

Dreifaltigkeit Erbstollen, Szentháromság-altáró 
528,8 m
Behajtását lf>49-ben kezdték el. Faragott kövekből 
épített, félköríves tárószája 1888-ból származik. Ez az 
üzemi épületnek 19()8-lmn történt lebontásakor került 
napvilágra. Vésővel és kalapáccsal hajtott táró. A bá
nyászati technika haladását jelentő, síneken járó  
bányakocsikat a selmeei bányászatban itt alkalmazták 
először, 182f)-ben. Az Alsó utcai Erzsébet-kápolnával 
szemben levő középső toronyépület mögött áll.

Schmidtenrinn Stollen
Adományozva 1019-ben lett. Lapos terméskövekből 
emelt ovális tárószáj. A belőle ácsolt táró még ma is 
nagy mennyiségű vizet vezet le. Az egykori Zsigmondy 
utca felső végéből indul ki egyenes vonalban a Bányász 
utea. Ennek ekjén, bal oldalon a második, I. 1()4. szá
mú ház kertjében találjuk meg.

Michaelis Erbstollen
A Mihály-táró bányatelepeinek vizeit vezette le. Ma 
már teljesen elfulladva áll. A volt városi Vigadó épüle
te4 mellett bemegyünk a volt sportpálya felé. Bal olda
lon az újonnan épített fedett uszoda épületét látjuk. A 
régebben Fizélv-kertnek nevezett völgyfenéken túl c*gy 
hosszú és ketem ektes épület áll. Ez az erdészeti közép
iskola internátusa. Ennek középrészeivel szemben, a 
patakpart oldalában áll a roggyant ácsolatú tárónyílás. 
Meg kell jegyeznem, he>gy tcTvbe* van véve a mély pa
takmeder feltolté. Ezzel a táró is a csatornahálózat
ba vezetné be4 vizét.

Jerubiner Stollen
Adományozva l()l()-ban le‘tt. Jelenleg mint vízforrást 
az egykori evangélikus internátus használja. A táró
száj szekrény alakú b<»tx>népítmény. Vajat végiében,

amely akkor 118 öl hosszú volt, az 1 (>49. évszám van 
bevésve. A Szentháromság térből balra kiágazó máso
dik elágazás ekjén áll.

Mohrer-altáró
Adományozva 1498-ban lett. „Morer Erbstollen under 
de‘in T e itír  lf)87-ben van említve4. A városi vízvezetéki 
tó gátjának az aljában áll. l j  tárószáj, mivel a tó gát
jának 1980 -1 9 8 5  között me4gerősíte\ miatt a tárót 
me‘g ke4lle*tt hosszabbítani. A gát aljában, annak bal ol- 
e la Iá n találjuk mi‘g.

Sobó-táró
A Sob()-he»gy alá hajtott, igen régi táró. Kőzetbe* haj
tott részének elejét képező ácse>lást 19öf)-ben 
nagyméretű bi4toncsövekke4l pótolták. Ekkor láttam ki
nyitva. Bi4te)ii tárószája is ekkor készült. Bő vízfolyása 
a vízvezetéki tóba kaszkádos deMÍtőn keivsztül jut. 
Hozzájutás: a Vöröskútra ve*ze*tő l j  út erde»i szakaszá
nak bal oldalán találjuk ni(4g, a k(‘iítési4ii belül.

Mitter Mohr
Említve 1592-ben. A magyar nyelvű, 1888. évi litogra
fált térképen mint M átyás-táró szerepel. Szilárel 
kőzetbe hajtott ke4ske4ny vágat. A táró e‘lőtt feltölte'xlött 
talaj miatt e»rősen e4l van fulladva, azonban kissé távo
labb bő vízfolyás kerül a felszínre. A Mohrer Se-haektól 
kb. 50 m távolságra fekszik. A hozzájutást lásd ott.

Nattergrund vagy Jupiter-táró
Eze4n az alapne»ve»n lVcli négy tárót is e»mlít. Nagyon 
talányos elnevezésű a „XattcTgrunel am Ste‘intels be‘i 
Khüsberg, ugyanis itt mindhárom név tulajelonkép- 
pen helymeghatározás, dűlőne*v. A Xattergrundon több 
tárónak van nyoma. Egy sziklába vágott vízgyűjtő a 
Kutnáhora II. 229. számú ház alatt, az út me‘lle‘tt van.
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A második a Mohrer Schacht é. Mitter Mohr alatt fek
szik. Hetem boltozású táró. Ne»vét nem találtam. Lehct- 
ségv. hogy c*ze*k valamelyike a Jupiter-táró. Hozzáju
tás: lásd Moluvr Iloffnungsscluicht.

Kieselberg táró (?) a város felett
Ez fe lteh ető ig  a \"(‘>i•(’>skúti-11 á«»ó agyagos talajába 
(Kii»s) hajtott táró l(*sz. A most vízgyűjtésre* szolgáló 
tárót hosszabb fal középe*n elhelye*zett vasajtó zárja. 
Említve 1592-be*n. A Yöröskúti-tó gátjának aljától kb. 
80 m távolságra áll. Tóle balra, a szekérút mellett ita- 
tóvályút találunk. Ennek vize is a táróból jön. Felette  
Xepomuki Szent János szobra áll.

Michael Stollen
Faragott terméskőből épített, félköríves tárószáj. A 
(íeramb Társulat bányája volt, és a kincstár 1906-ban  
vette meg. A bánya 1918-ban már le volt állítva. Hoz
zájutás: lásd: üzemvezetői lakás a Mihály-tárón.

Kutató-táró a Glanzenbergen
Sziklába hajtott táró. A külfejtés közepe táján, a me
redek fal aljában találjuk meg. „Pleygang auf (lem 
(ilanzenberg” néven van említés egy táróról lf)22-ben. 
Hozzájutás: lásd Külfejtések.

Névtelen táró a Hellenbach-ház pincéjében
Az említett középkori táró a (ilanzenberg alá van hajt- 

Egy másik, ugyancsak glanzenbergi táró a tót 
templom oldalával szemben lévő, volt Kozák-félt* 
vendéglő pincéjében, II. 18. szám alatt található. Har
madik névtelen táró az l j  út II. 144. számú háznak 
kertjében van. Az előzőleg említett két táró a völgyfe
néken áll, ez azonban sokkal magasabban fekszik, a 
hegynek a Szentháromság tér felőli oldalában. Nincsen 
kizárva, sőt nagyon valószínű, hogy talán az „Elénél” 
nevű bányáról van szó. 1560-ban ugyanis a „nagy 
(ilanzenberg társulat” egyességet kötött az „Elend 
társulattal” hogy közös költségen folytatják az altáró 
építését. A táró kis lapályon (hányó) lévő kertnek végé
ben, rövid bevágásban áll. Kövekkel boltozott, elfala
zott vágata most vízgyűjtő.

Rosenstollen alias Sommerthürl
Az 1888. évi litografált térképen mint „Kosa táró” sze
repel. Már 1505-be*n mint régi vállalat van említve*. A 
táró el van falazva, , előtte deszkatető alatt, kis me
dence fogja fel a vizét. Széles hánvótetőjét szekérút 
osztja ketté. A belső oldalon a II. 188. számú ház áll. 
Hozzájutás: az egykori Zsigmondy utca folytatását 
képező Bányász utcában megyünk fel. Meredek út, 
csak gyalogosoknak. A haránt haladó kocsiút eléré. 
kor kis kápolnához jutunk. Ez az elfedett Felso- 
Sclnnidtenrinn-táró helyén áll. Innen balra indulunk 
és kb. f)0 m távolságra útelágazás. A jobb oldali, 
emelkedő utat követjük. Kb. 100 m távolságra újabb 
elágazáshoz érünk. Itten az útkanyarban két feszület 
áll. Mi jobbra kanyarodva a hányóra vezető útra té
rünk. A tá ró a Felső-Reszla -  Ilorná Rösselova ulica

végén van. A két feszületnél levő elágazástól ha egye
nes vonalban haladunk tovább, akkor az Erzsébet-ak- 
nához jutunk el.

Uraltes Bergwerk
Lipold említi művében, hogy magasan a Paradicsom
hegy oldalában a XYI. században még működött egy 
bányamű. Nincsen kizáiva, hogy ez az 1574-ben emlí
tett Ilimbcrstollcnncl azonos. Táré)ja rég beomlott é. 
most deszkával fedett bódéban levő forrásból víz csordo
gál belőle. Ilányóját évszázadok alatt a vízmosás ketté
vágta. Hozzájutást lásd: Külfejtések. Sommerthürler 
telérnél. Egy másik lehetőség az a sziklába hajtott táró, 
amelyiket szintén az Eötvös út mellett, találunk meg. Át
haladva a külfejté. sziklái között, mielőtt az út
kereszteződéshez érnénk, jobb oldalon ismét egv szikla
falat találunk. Ennek aljában, bal oldalon egy kis bar
langszem bemélyedés van. Ennek bal sarkában van a 
lejtősen hajtott táró.

Franz Romana Stollen -  Alsó
Magas támfalba épített tárószáj. Elfalazott táró. Az 
elejét pincének használják. Az Erzsébet-kápolnától kb. 
200 m távolságra lejjebb levő háromemeletes háztömb 
mögött áll.

Verhofft Gottes feküvágat
Szilárd kőzetbe hajtott, teljesen elfulladt táró. 
Feltöltődés folytán a mai tárószájnál a táró két méter
rel mélyebben van. Hozzájutás, a hegybányai út olda
lában az I. 285. számú ház kertjében áll. Előtte az út
kanyarban az útfenntartás salaktelepe fekszik.

Francissi Stollen
Csak kövekből rakott tárószájának felső része* látható. 
Berakják szenuttel. A Klinger-tó gátjának aljában, 
annak jobb oldalán keressük.

János-táró
Kosárív alakú boltozat. A Zsigmond-aknától felfelé ha
ladó úton, attól kb. 80 m távolságra áll. Az 1888. 
kőnyomatos térképen van berajzolva.

Víztáma víz nélkül
Az 1884. évi kőnyomatú térké*p sze*rkesztője úgy lát
szik, nem vette magának a faradságot a régi tárók ne
veit kikeresni. A Kajetán Stollen Stefii 1 tón és a feltéte
lezett Oberbieberstollen szintén víztárnáknak vannak 
berajzolva. Be-, vagy elvezető ároknak semmi nyoma 
nem észlelhető. Ácsolt, beomlott táró. Hozzájutás: a 
János-tárótól az úton továbbhaladva, nagyobb 
felületű, lapos katlant látunk bal oldalon, a hegyoldal
ban. Ezen túl, enyhe levágáséi kis völgy van. Abban 
megyünk fél és kb. 80 m távolságra érjük el.

Hyeronym Stollen
Mivel az összes többi bányától elszigetelten fekszik, a 
városi bányák keretedben tárgyalom. Egy 1528. eVi ok
mány „Erbstollen onder elem groel Weithen Aus ge*-
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nannt” említi. „Weite Au” ma Baitava, a Kálvária- vétlenül a Toron -  Blahut-tanya alatt. Autóbusz
hogy mögött torül ol ós Szentantal fölé húzódik. Lapos Kol])aohi járat „ARBORET” ni*vű mogállóhoz. Onnan
köv(‘kből rakott tárószáj. Erős vízfolyása van. Hozzá- szekérúton tanya niollott elhaladva folytatjuk
jutás. A Kálvária-hegy -  Kisiblye vonalában áll. Köz- utunkat.

BÁNYÁK A K L IN G E R -TÓ  KATLANÁBAN

Pachenstollen im Starken Wald
A Klinger-tó alatti lapályon, az Anelrás-aknát ma
gába záró útkanyar külső ívétől kb. 50 in távolság
ra van. Mélyedésben áll az erdőszélen. Közelében 
kétemeletes épület áll. Ácsolt, beomlott táró, 
amelynek elejét vízgyűjtésre használják. Említve* 
1547-ben. Egy ellentmondásra lettem figyelmes. 
„Paehentárna a biebei-tárnai karám alatt feküdt” 
mondja az egyik feljegyzés. Ezzel szemben azt em
líti, hogy szépen le lehetne fejteni a Szenthá
romság altárna szintjéről” A Klinger-tó alatt be
rajzolt Pachcn-táró helye4 kizárja az eiső állítás 
lehetőségét. Nem is beszélve a két pontnak egymás
tól való távolságáról. Lásd: Péch Antal: Selmeezi 
bányavállalatok művének térképmellékleteit.

Kiingen Stollen 703.0 m
,,Lange S tívcke” -  Hosszú vágat,  1578-ban mint 
már régen használt altáró szerepel. Ácsolt tá ró 
szájban most vízfogó vályú van. Hozzájutás: a 
Klinger-tó felett elterülő hányó szélén lévő 
Handel épülettől -  jobb oldalra le*vő bevágásban 
áll. Oda gyalogösvény vezet.

Kiinger Stollen 704.9 m
„Kurze Stre*cke” A KI inger-tárónak megrövidí
tene céljából készült, Beomlott, ácsolt tárószáj. A 
Handel felett haladó Felső-Rónára vezető széles 
műút hídjának két támfala között áll. A IIande*ltől 
balra, felfelé haladó úton kb. 100 m a távolság.

„Pingarteni tárnák”
Nagyon régi, sziklában hajto tt  keskeny vágatok. 
Előszói* 1509-ben vannak  említve. A 
Sie'bengruben-teléren dolgoztak, és három fel 
van tünte tve PeVli Antal művének térképmellék
letén. Jelenleg vízvezetékbe vannak bekapcsolva. 
Hozzájutás: a Rosc*nkranz-te*lérhez vezető úton, 
a hosszú külfejtés vonalában, annak alján áll 2 
táró.

„émikna”
Népi elnevezés. Térképen nem található. Szintén 
régi, valószínűleg kuta tó táró  volt. Vízfolyás. Be
omlott táró. A Tanáel-he*gy déli oldalában, a fel
sőrónai Kálvária tetejétől kb. 150 m távolságra 
fekszik nyugati irányban. Alatta gye*pes szekérút 
vezet.

Dorotheastollen im Starken Wald
Mint régi, elhagyott táró van lH48-ban említve. 
Kövekből rakott, omladozó tárószáj. Vízfolyás. 
Hozzájutás: a „Galison” nevű telednél elágazó, és 
Felsőrónára vezető úton meggyünk. BeTgfeszt Ár
pád nyug. bánya igazgató házke‘rtjének felső vé
gén jobbra ágazik el egy ösvény. Ezen haladva 
kb. 100 m távolságra ju tu n k  a támbevágás aljá
ba. A tá ró t  sűrű bozótban érjük el. A táró vize 
csemzetékben ju t  le* Bergfeszt házához.

SELMECT BÁNYÁK A VORÖSKÚTON

Roxer Ignatz Stollen
A Yöröskútról Ilodrus felé vezető út mentén áll. Az 
utat balról szegélyező fáknak keskeny sávja felett ka
száló terül el. Ahol a rét lefele húzóeló erelehel érintke
zik, valamivel előtte* e*gy bozótos be*vágást találunk. A 
leom lott táró ennek végében áll. A be*vágás alatt, az út 
árkában kise*bb betonvályú fogja fel a táróból kifolyó 
vizet. Az útnak jobb oldalán fekvő, fákkal benőtt lapály 
a táró hám ója. A Vöröskúttól kb. 800 m.

„Töpperstollen auf dér Stadwiese” (?)
Alias Ne*u Iloffnungs Stollen. Érdekessége*, hogy a be
omlott. János-akna kráterének szélén áll, és a lejtős tá
lóba annak vize folyik bele. Meg kell je*gye»zii(*m, hogy 
Ciretzmacher magassági adataiban szerepel e*gy Maria 
Opferungs táró, a hely megjelölése nélkül. Keltája 
748,5 m. Az egykori János-aknáé 749,8 m. Hozzáju
tás: lásd Johanni Schacht. A Töj)perstolle*n KiOl-ben 
van említve.
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SELMEC 1I AKNÁK

Kanfhans Schacht
A város főutcája mellett, a Fritz-házzal szemben fekvő 
kis térségen van leboltozott aknatorka. A saroképüle
tet képező, egykori Wankovits-háznak falától kb. 8 m 
távolságiéi van lcmélyítve. Ma már útburkolat fedi az 
1 910-1  9 1 4-ig gerendákkal takart aknatorkot. A 
(ilanzenberg-tárnára van mélyítve4.

Erzsébet-akna, alias Neu Schacht 673,0 m
Beomlott és feltöltött aknájának helye1 is alig észreve
hető. Ilám éja metlett volt haneleljének is csak alapfa
lai láthatók. Felhagyva 1920-ban lett. Hozzájutás: 
lásd: IIande‘lromok az Ij-akna mellett.

Andreas Schacht
Épült 1821-ben. \ Tízoszlo])os vízemelő gépet 1854-ben 
állítottak fel benne4. Az akna 1925-ben a felszíntől kb. 
80 m inélysc'*gbe‘ii le lett bolte)zva és onnan fel lett tölt- 

Most a gépház alapfalaiból látható valami lapos ak- 
nakráte*r oklalában. Közegben ne'*gy erős hársfa áll.

Ferencz akna
Mélyítését 1804-ben kezelték. A jövedelmező (irüner- 
te*lért tárták vető fel. Gépházának szomszédságában 
ére'e‘lőkészít()j(‘ áll. A szentantali út mellett fekszik, a 
várostól 1 km távolságra.

Maria Himmelfahrt Schacht 548,5 m
Az aknát 1814-be‘ii mélyítették. A gőzgép 1865-be*n lett 
beképítve*. Az akna 1965-ben már ne*m volt üzemben. 
Aknatornya teljesen faszerkezetű és deszkával van bo
rítva. Zárt aknatornyának oromfalas gerinetete'íje* van, 
azonban a szokásos szelle'íztető téde'kész léikül. Az ak
natornyot három oldaliéi földszintes, alacsony épület
rész öleli körül, a toronyhoz simuló félgerinc tetem1!. Ez 
a rész kövekbe')! épült, míg a ii(‘gye‘elik olelalában álló 
gépháznak fakonstrukems téglafalai vannak. Az akna
toronyhoz „ragaszte>tt” bal oldali szárnyban van a bá
nyászok fapadokkal ellátott, parányi öltözete. A gépliáz 
mögött me'*g e*gy különálló, földszintes raktáié])ület is 
áll. Ileizzájutás: a szentantali útl)ól Istvánházára kiága
zó út oleítt kb. 50 m-re‘l e‘gy erőseMi enutkeelő út ágazik 
t*l. Ezen haladva kb. 600 ni táveilságra az út hegygerin
cen halad keresztül és le*jte*ni kezd. Itt találjuk az akna 
épükte't és nagy kiterjedésű hám éját.

Zsigmond Frigyes-akna 583.0 m
Kigismund Schacht. Megkezdték 1681-ben. Egy Josef 
Carl Ilell által 1759-ben felállított víze>szle)pe)s szállító
gép me*g 1865-ben is üzemben ve>lt benne. Az akna 
emelete»s, kövekből épített aknaházban áll. Ez emele*- 
te\ , ore)mfalas, gerinctetős c'*pület. Mögötte a gépház, 
bal olelalán levő fölelszintes épületben a bányásze)k 
öltözője*, jobbra ])edig raktárépület található. Az 
öltözőhöz csatlakozva a mc‘g alacsonyabb ércraktár 
van. Ezze»l szemben áll a handel épülete. Hozzájutás: a 
leányvár és a Szentháromság-hegy közötti „Ziegen-

grund”-ba a Dohánygyár oldalában vezető úton jutunk 
e»l. Onnan kb. 1200 in.

Michael Schacht 698.0 m
A (ilanze*nbe*rg külfejtésének közökében elterülő lapá
lyon áll. Az akna a Mihály-táróra lett le‘mélyítve\ A 
(icramb ITnió tulajelona volt 1906-ig. Most mint szel
lőztető akna szerepel. F ck tte  a ventillátor alacsony, 
szögletes kis épülete áll. Hozzájutás: a Rózsa utca felső 
végéből balra kanyameló Fc*lső-Rózsa utcában n e 
gyünk kb. 100 untért. Itten tenyérnyi térséghez ju 
tunk. A jobbra kiágazó vízme)sáse)s úton jutunk fél a la
pályhoz, és az útnak jobb olelalán levő épülettől balra 
megyünk fél. A házte')l kb. 100 lépes az akna, 
azonnal a külfejtéshez jutunk.

Ismeretlen akna a Glanzenbergen
Szilárel kőzetbe* mélyített függőleges akna. Lc'bocsájtott 
lámpának fénye mellett láttam, hogy oldalai simára van
nak kidolgozva. Mérete 150x150 cm. Mai mélységgé 12 
m. Mérete* kizárja k'trák használatát. Oldalainak gon- 
ek)s kielolge)zása viszont vakszínűtlenné teszi azt a felte*- 
vést, hogy szelle)ztet()kémény lett ve)lna. V alószínűig  
kézzel forgatott félve)nó állhatott felette. Ereeleti mélysé
ge bizonytalan. Az akna me*gállapíthatólag fél lett tölt
ve. A féltöltés anyaga idők folyamán elúszott le* e*gy alól 
képződött be*e)mlásba. Akna sima olelalai és függőlege. 
(*sése* e*zt lehetem'* tették. Fe*ltcvésc‘inet a következő tény
re alapozom. Az aknatorok közvetlen közeiben álló, 
6 0 -8 0  eves fának e*gyik vaskos gyökere átnyúlik -  a ma 
nyitott aknán keresztül -  annak másik oldalába. Talaj 
hiányában ez ne*m fejlődhetett volna ki. Ezek alapján 
feltehető, hogy a téltöltés felső rétege1 az utolsó egy-két 
évtizedeiben csúszott le. Feltevésem me'*ge*gy másik körül- 
niény is alátámasztja. Az akna kőzetének színe* e*ltér a 
felszínen látható kőzetedtől. Ez onnan ere*d, hogy a feltöl
tés anyagából rajta földes-agyagos re'*te*g tapaelt nu*g. Az 
aknát fedő borítás vastag ele*szkái etkorliaeltak, és az azt 
takaró foldiéteg beszóródott az aknába. így jutett nap- 
fényre. Hozzájutás: lásd Michae*! Schacht-nál. Annak la
pályának szélén, t ő i  délnyugati irányban egy 12 ipe'v 
hosszúságú alacsony sziklatömb fekszik. Ennek déli vé
gén e*gy szarkofágra e'mlékeztető szikla áll. A szikla kö
zeib en , a csücskétől 5 lépés távolságra -  ma még -  ott 
áll az említett fenyőfa.

Gruntschacht alias Gábriel-Schacht
"(irindschacht" neveli 1504-ben említik. Említve* van 
n é g  1524-be‘ii is. Csak aknakráterének mélyedé, 
hánye'íja látható. Feljegyzések szerint 1509-ben a 
le*gjövedelmez(")bb bánya volt, IIe)zzájutás: a Mihálv-ak- 
nától a Se>bó-he*gy irányába haladó szekérúton kb. 800  
m távolság. Ilám éja  az út alatt fekszik.

Weidenschacht 738.8 m
Mai elnevezed "Vajna" Először említve* 1519-ben. 
„Weidner Tannenschacht uneler elem Rosenkranz” e*l-
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nevezéssel lő78-ban találkozunk. Bánva fel mérés alap
ján a Felső-Bieber-táró váj a t vég 1620 januárjában 
már l ő 9 öllel túlhaladta a Weidcnseliaohtot. Hozzáju
tás: a Puskaporos-toronynál elágazó műútnak Klinger- 
táró feletti éles kányámtól kb. őO 111 távolságra talál
juk az akna kráterét. Beomlott 1910-ben.

Theresienschacht, alias Rosenkranz Schacht
Hatalmas, most mái* részben fásított 1 lányé)ja több év
százados művelésre utal. A Weiden-altáró lő74-ben  
lyukasztott a Rosenkranz-aknával. Ma drótkötéllel kö
rülzárt, nyílt aknatorok. Hozzájutás: Felső-Rónáról -  
autóbusz -  a Kálvária oldalában vezető gyepes úton 
haladunk jobbra.

Katharina Sturz
Egyike a Rosenkranz-teléren dolgozó, egymás mellett 
álló sok aknának. Régi elnevezés talán Wurzen- 
schacht lehetett. Ma nyitott aknatorok. A Teréziától 
ŐO m távolságra lefele menetben.

Rosenstrauchschacht (?)
Térképeken nem találhatók azok az aknák, amelyek 
sűrűn egymás mellett sorakoztak a Rosenkranz- és a 
Siebengruben teléreken. Siebengruben, Rosenbhih, 
Gottesnahm, Ililfgottc ., Seegcngottc., Brúder, továbbá 
a Dornschacht, Wurzenschacht, Klingenschacht stb. 
Ezeknek már nyoma sínesen, és így a meglévő néhány 
aknának azonosítását megnehezítik. így azok nevét 
illetőleg esak feltevésekre vagyunk utalva. A Rosen- 
straueh lő ?  1-ben lyukasztott a Rosemvurtz aknával. 
Mivel mind a Wurtenzsohacht, mind a Rosenstraueh é. 
Dornsehaeht Rosenkrantzsohaoht közijében voltak, 
meg van a lehetősége annak, hogy’ talán ezek az aknák 
lehettek. Az aknának nyitott sziklatorka a Teréz-, alias 
Rosenkrantz-telér külfejtésében van.

Dornschacht (?)
Említve1 lő81-ben van. Mint az (‘lobbi akna, ez is a kül
fejtés niél.v árkában található. Egy’mástól való távolsá
guk kb. őO in. Xy’ílt sziklatorok.

Johanni Schacht 749,3 m
A Yöröskúton lévő vízválasztó -  792,0 m -  (Jaram felé

eső oldalán terül (‘1 a "Stadwie. mai nevén Mestská 
lúka. Az egykori rét nagy’ már erdősítve van. A 
hágótól lefele kb. Ő00 m, és az úttól balra kb. 100 m tá
volságra találjuk meg az aknának vízzel telt kráterét.

Beomlások a Glanzenbergen
Ilogy’an indul el egy’ beomlás (1962-ben) és hogyan 
alakul ki (1964) e rövid idő alatt, láthatjuk a Mihály- 
akna közelében.

Amalia Schacht 763,2 m
A II. József-altáróra mélyített aknának a helyét már 
esak horpadás jelzi. Az akna 1.914-ben omlott be és tel 
lett töltve. .Josef Carl Ilell ún. "léggépét" itten állítot
ták fel 17ő3-ben. A Weiden-aknától tovább haladva 
felfelé a műúton, kb. 600 ni távolságra az út egykori 
hánvótetőn halad keresztül. Helyét tábla jelzi.

Mohrer Hoffmmgsschacht
Mélyíteni 1628-ban kezdték. Az aknagádor laza talaja 
lecsúszott az aknába, és ezáltal kb. 10 ni mély* és lő  m 
széles krátert képez. Ez alatt a 2x8 in méretű aknato
rok szilárd kőzetű. A kráterében bokrok és fák nőink. 
Az akna kerítéssel elzárt, nagyobb területű kertben 
van, gyvpes hegyoldalban. Közelében találjuk a Mitter 
Mohr- és a Jupiter-tárókat. Hozzájutás: a Kutnáhora 
nevű utcában a 11.281. számú ház kertje mellett talál
juk meg.

Mitterer Mohr Schacht
Pécli három aknát nevez meg, amelyek a Iloffnung- 
sohacht előtt már léteztek, a Mohrer-altáróra mélyítve. 
Ila a 2ő. száméi háztól tovább megyünk a Yöröskút 
irányába, akkor kb. 800 ni távolságra az afelett álló, 
228. számú házhoz érünk. Ez alatt, az út jobb oldalán, 
alattunk egy’ teljesen lapos terület a Mitter Mohr liá- 
nvóját sejteti. Innen kb. 60 m, illetőleg 90 m távolság
ra északnyugati irányban fekvő két aknakrátert talá
lunk. Ezek egyike a Xádor-akna, a másik az 1680-ban 
"már rég beomlott aknának nevezett" akna lehet. Ilá- 
nvója mindkettőnek kicsiny’. Légaknák lehettek. Tér
képen nem találtam őket.

K U L F E J T E S E K  S EL M E C  K O R N Y ÉK ÉN

Az ősrégi bányászat alapjait a telérkibéivások oxidált é. 
ezáltal könnyén kohósítható ércei jelentették. Selmecbá
nyán és környékén több ily’en hely’et ismomnk. A Klinger- 
tó katlanában fekvő Pingarten, Ilodrusbánva és 
Bélabánva területén található sok turzás a legrégibb idők 
bányászati kutatásának jelei. Azonban három, méretei
ben is kiemelkedő külfejtés érdemel különös figyelmet. A 
város felett elteriilő, Óvárosnak nevezett (Jlanzenbergen 
már feltehetőleg a kelták megkezdték a később Kórliáz- 
telérnek nevezett éri-vonulat lefejtését. Második a Tanád-

liegy déli oldalában vonuló Rosenkranz, későbbi Teréz-te- 
lér szakadékszem külfejtési*, amelynek keletkezése szin
tén ismeretlen, de tárókkal való lefejtéséről már lő()9-ben 
vannak adatok. Végül az Irtvánvos és a Moder-táró kö
zött fekvő Baniste nevű 1 legyen lévő Riespenkohent k(*ll 
megemlítenem. „A széj) telérkibéivás számos pingejéml is
mert Banvisty’én -  (Jerode é. Moderstoll(*n felett -  már a 
IX. század (‘lőtt is bányaművelés folyt.
Ezen kívül felsorolok még néhány’ kisebb, de ismert 
külfejtést.
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Spitaler-(Kórház-)telér a Glanzenbergen
A régi bányászati eszközöket véve* tekintetbe, gigászi 
munkáról leket beszélni. A simára faragott hegyoldal 
sziklafala aljában találjuk a 80-40 m mélységig járha
tó, átlagban 2 m széles „evést”, ametvnek aljában kes
keny tárónyílás áll. A külfejtés több szakaszra oszlik, 
amelyek azonban egymásba torkollnak. Egy ilyet talá
lunk az l j  út 114. számú házának területén, ahol két 
magas sziklafal között lefejtett terület van. Az út alat
ti kertben már csak az egyik oldalon van sziklafal, é. 
ez alatt a télért m ára Fritz-ház alatti táróval fejtették. 
A külfejtés legfelső szakaszán a meddőből keletkezett 
hányófehilet lapályának hegy felőli oldala szintén me
redek, magas sziklafal. Ennek folytatása széles és tör
melékes kjtőjű bevágás. Alatta függőleges falakkal a 
legjellegzetesebb pinge (omlás, szakadás) áll. Ennek 
aljában, a hegyfelőli oldalban találjuk meg az 
sziklahasadékát. Folytatólagosan további két nagy 
pingét találunk, amelyek alatt az l j  út 114. számú ház 
kertjében lévő utolsó pinge Hozzájutás: a Felső- 
Rózsa utca végén balra kanyarodó utcában kb. 100 m 
távolságra kicsiny térségre4 jutunk. A 108. számú ház 
mellett (‘lágazó jobb oldali rossz úton kb. 5 perc alatt 
érünk e‘gy nagyobb házhoz. Innen bal oldalra, a gyepe, 
területen látjuk meg a külfejtés felső részc*t.

Himbeer-telér a Paradicsom-hegy oldalában
A Fő utcai TVraszról jól látható az a háromszög alakú 
sziklatomba Paradicsom-hc'gy eléli oldalában, ahol a tc- 
lérkibúvás van. Mint a (ilanzcnbcrgen, a lefejtett télért 
itt is sziklafalak és mélyedések mutatják. ( sak a mére
tekben van nagy különbség. Hozzájutás: a Yöröskútról 
indulva a tavon túl egy dombon álló feszület látható. Az 
v mögött bal oldalra (‘lágazó szekérutat követjük. 
Emelkedő úton először kaszálón, majd erdőben haladva 
érjük (‘1 az ()e»ttorgrun(li-tavat. Ennek túlfolyási árkát 
átlépve* az erdőben az Eötvös turistautat követjük. In- 
ne‘n kb. (i pere* alatt érjük e‘l a külfejtés szikláit.

Sommerthürler-telér
Folytatva utunkat, újabb kiiltéjté. jellegű sziklafal 
alatt me»gyünk el. Majd utunkat egy meredeken haladó 
gyalogút keresztezi. Ezt követjük jobb oldalra, felfelé. 
Az ösvényen 80 lépesre* fekszik a tolérne»k lő  m me'*ly é. 
kb. 25 m átmérőjű pingéje. Ez az ösvény bal olelalán 
van. Jobb oldalon e‘gy kisebb külfejtés látható. A na
gyobb népi elnevezése: „Prokopova jam a”

Rosenkranz-, alias Teréz-telér a Tanád délkeleti oldalán
Szakadékszerű, 15-20 ni mély és ugyanolyan széles, 
hozzávető!e*g 150 m hosszú árok. Oldalfala java részt 
függőlege. A külfejtésben egymástól nem nagy távol- 
ságra három, .sziklatorkú nyitott akna van. A kiiltéjté. 
felett, de* annak vonalában a Rosenkranz-Theresie- 
akna áll. Hozzájutás: lásel: Theresienschacht. Másik 
útvonal, ha az Eötvös út folytatását követjük. Ez to
vábbra is erdőben halad. Mielőtt (‘ljutnánk a hegyge
rincig felhúzódó legelő szélére, az út bal oldalra két he- 
lyeMi ágazik el. Mi a viszonylagosan enyhe emelkedé.

úton, aminek oldalában a Klinger-tó régi vízgyűjtő ár
ka vezet, (‘ljutunk oda, ahonnan már látni a külfejté. 
vonalát. Az út alatt a két Pingartcn-i táró elkerített, 
szögletes betonfoglalata.

Ősrégi olvasztókemence nyomai
Feltűnt nekem, hogy a köves talajú leigelőnek e‘gy helyén 
a vakondtúrás fekete humuszt hozott a felszíni-e. Meg
vizsgálva láttam, hogy az szénpor, amiben apró salakré
szeket találtam. Amikor egy keskeny kutatóárkot ás
tam, és 80 cm mélységbeMi már tömör salakrétegre buk
kantam. Egy 1208-ból származó, bár Tric»ntre‘ vonatko
zó rendetet szerint das Erz darf nicht in die Dörfer 
(ad villás) befördert wonlen, sondern maii könne es nur 
wie (lem Brauehe nacli herkömmlich, nuraufdeni Berge 
an dér (irube* vei-aiissem” Nyilvánvaló, hogy a 800 m 
magasságban es külfejtések közv(*tle»n közelében fekvő 
salakréteg a helyszínen keletkezett. A leletnek külön ér
dekességgé, hogy szakértők véleménye szerint, ametyet 
laboratóriumi ve*gyc*le‘iiizcs is mc*ge*rősítctt, vassalakról 
van szó. Az analízis semmi e*gyéb fémnek nyomát nem 
találta, annak dacára, hogy vasbánya ezen a környéken 
sehol sem létezett. A vihnyei vasén* légvonalban is 10 
km távolságra fekszik. Ezt nem hozhatták 
kerülőkkel ide, 800 m magasságba. F elteh ető ig  ősiégi, 
a nemcsfémletőhelyeken „vaskalap” ne'»ve»ii ismert lelőhe*- 
ly ércei lettek itt kiolvasztva. Szakszerű ásatással talán 
me*g lehetne a kérelést oldani. Hozzájutás: a lelőhely a 
Rosenkrantz külfejtésnél leírt két pigarteni táró felett 
fekszik. Ahol a gyepes út iránya kissé mc»gtörik, annak 
könyöke'től ástam ki a salakot. Ez terület Lipold 
művében „Afténl lúgéi” (‘lne‘ve‘zésse‘1 szeMvpek Az 1745- 
ből származó J. A. Steinbe*rg-féle rajzon 81-es számmal 

„Affi*n IIibc‘1” m(‘gne‘ve‘zéss(‘l van be‘rajzolva.

,rAffenhügel”
„A Sigmunelschachtcr (Jraben betéjezését ké|)e»ző é. 
Kling(‘nstolhi(‘r Sekluchtot magába záró Affenhüber’- 
ről esik említés. Nemzetem szerint ez a nagyon régi e*lne*- 
ve*zések e‘gyik szokásos elferelítésc*. Fclte*vese*m az, hogy 
Offen Iliigel, Offene Ilügel-ről leket szó. Ezt a hely 
fekvése és a terep alakulata me*g is inelokolja. Huzatos, 
nyílt területről van szó, ami az olvasztóke‘me*ne-ék 
szempontjából nagyon kívánatos volt. En rész(*mről a 
figyelmet akarom re*á felhívni, mivé1! felte'tinül érdek(‘s 
kérdés ni(‘goldásáról van szó.

Külfejtés az Oettergmndi-tó alatt
A Paradicsom-hc‘gy oldalában, az ()e*ttergrundi-tó gát
ja alatt déli irányú szekérút halad át rajta. Lapos, 3-. 
m mély és kb. 50 111 hosszú katlan e*z, olelalában szikla- 
tömbökkel. Jól látható a Keipogótól, a tó gátjánál ala- 
(sonyabl)an, attól balra. Hozzájutás: a tó alatt fekvő 
Pe>el Paraelajz utcában, a lc*gmagasabban fekvő házak
tól leket eljutni aelelig.

„Ráespenkchen”
A Kramschachttal kapesolatban van említve. Nagyon 

, 80 m átmérőjű lefolyás nélküli katlan. Kétharma-
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(Iában függőleges sziklafal határolja. Többi része me
redek lejtő. Déli oldalának nagyméretű, sziklából kifa
ragott termében találjuk meg az akna nyitott torkát. A 
barlangnyílás bal oldalán egy „Ze*che”-nck a hasadéka 
kezdődik. Ez kb. 80 m hosszúságban vezet és közben 
három helyen a felszínen nyitott hasadékot képez. A le

fejtett telér mérete 1,5-2 m széles és 25-80 m magas. 
Hozzájutás: a Banistc 741 m-es gerince alatt fekszik. 
A gyepes hegyoldal Irtványos és Moder-táró között te
rül el. Selmecről és Ilodrusról buszjárat Irtvánvosra -  
Kopanicére.

Végül kiegészítésként megjegyezzük, hogy KovÁrs F L a j o s  itt esak az ércbányászattal kapcsolatos 
külfejtéseket sorolta fel. Kőbányászati emléket találunk például Kisiblyén is. Az ottani vörösriolit-bá- 
nyát a XIX. században nyitották, és utoljára 1947-48-ban művelték, amikor a köveket az „Ifjúság ú t
j a ” (a normál nyomtávú vasút) építéséhez használták. (Tőle nem messze' egy mesterséges barlang is 
van, ahol a föld alatt bányászták a riolitot.)

TAVAK, VÍZTÁROLÓK ÉS V ÍZV EZETŐ  ÁRKOK SELM ECBÁNYA K O RN Y ÉK ÉN

A víztároló tavak kiépítése a bányászatban két művelettel is összefügg. Az egyik magának a bánya
víznek az elvezetése, aminek szükségességéí-e m ár többször is utaltunk. A bányábé>l kiemelt vizet vi
szont célszerű volt tárolni, mert a bányagépek (így például a vízemelők) működtetéséhez évszázadokig 
a vízmeghajtás volt a rendelkezésre állé) lehetőség. Ennek megfelelően tehát ún. crővizet kellett bizto
sítani, amihez éijra csak a tó, a té)rendszer kiépítése mutatkozott alkalmas megoldásnak. Ezen tóépí
tés, sőt maga a tórendszer is annyira jellemző Selmecre, hogy azokról legalább vázlatos áttekintést 
célszerű adni.

Selmec környékén m ár 1688-ban említettek egy tavat, aminek gátja szakadt. Ugyancsak 1650 
előtt létezett a Biber-altáró felett az a tó, amelynek helyét ma -  írja KOVÁCS F LAJOS az 1970-es 
években -  Suchy tajch-nak (Száraz-tónak) nevezik. Az egész tórendszer kiépítése azonban a XVIII. 
századi műszaki fejlesztéssel, különösen pedig a szélaknai bányák fokozottal)!) művelési igényével függ 
össze. A Biber-telér bányái ugyanis elvizesedtek, és hiába volt a kincs karnyújtásnyira, ha nem tud
ták azt kibányászni, a felszínre hozni.

Már 1699-ben elhatározták, a következő évben pedig megépítették -  IlKLL MÁTYÁS vezetésével -  
az Evicska-tavat (Szélaknai-Alsó-tó). Ez a tó képezte a később kiépítendő vízrendszer alapját.  1711- 
ben elkészült a Szélaknai-Nagy-tó, majd pedig a Bakomi-tó. I la  ránézünk a térképre*, látjuk, hogy a 
három létesítmény egymás felett helyezkedik el. Ez már sejteti a vízgyűjtőrendszert,  amit aztán 
Ml KO VI NY SÁMl'KL vezetésével 1788-ban kezdtek el megvalósítani. 0  11 vízgyűjtőt és ennek 
megfelelő árokrendszert tei-vezett. Az említett három szélaknai tó ugyanis a bányákhoz nem szolgál
ta to tt  e*legendő vizet. Ráadásul a Selmeci-hegység területéről jórészt hiányoznak a bővizű patakok, 
ezért az Ipoly vízgyűjtőjén kívül, a ( íaram ba igyekvő vizeket kellett valahogyan „visszafordítani”

1740-ben a Rihnyavai-(Nagy-)t<> építésén ötezer ember dolgozott. A gátak döngölt agyagból ké
szültek, de azok belső oldalát az elhabolás ellen kövekkel védték. (Keresztmetszetük trapéz, amelynek 
oldalai rendszerint 45 foke>sak.) A víz levezetéseit sze)lgáló záró(zsilip)szerkezet többféle me»ge>lelású le
het, a tervezők igyekeztek mind a könnyen kezelhetőséget, mind a biztonságét figyelembe* vc*nni.

A tavak vízellátását -  miként m ár u ta ltunk rá -  nem egyeelül az andezit alapkeretről gyejrsan, köz
vetlenül a tóba letutó felszíni vizektől várták, hanem vízgyűjtőámk-renelszert építettek ki. Ezek fog
ták fel a lejtőn lemenő vizeket, amit aztán a tavakba veszettek. A vízvezcte'mmk-renelszer pe*elig a t a 
vakból a bányaüzemekhez, illetve' másik tavakhoz vezette a vizet. Csak a szélaknai árokivnelszerben 
65 km volt a vízgyűjtő- és 70 km a vízvezető árke)k he)ssza.

Az árke)k készítését mc‘ghatáre)zta a felszíni talaj mihvnsége. Agya gém e*le»g volt csak lcnlöngölni, míg 
vízáteresztő talaj esetén az árkot vastag agyagréteggel „bélelték ki” es azt jól leclöngölték. Az élesebb 
kanyarokban, nagyobb eséseknél pcnlig kőlapokkal burkolták, másutt me*g fával. Az árkokat trapéz ala
kúra alakították, ahol a fenékszélesse*g 40 cm, a tetőszélesség 100 cm, míg a mélyse*g 60 emi ve>lt.

A mellékelt ábrán látható a Szélakna körül kiépült tó- és árokrenclszer. Külön is felhívjuk a figyel
met a Bacsófalvi-tó előtt lévő Syfbn-aknára. A tó fe*nekén megépített zsilipszekrényből a vizet oda c\sö- 
vön vezették, és a szifonból (a ke’izlekeelő eelények elve4 alapján) egy víztáróba került, ahemnan viszont 
felszíni árke)n ju to t t  e*l a Krizsna-lu*gy alá. O tt  ismét víztárón ju to t t  át a vízválasztón, hogy aztán a
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Széles vízfogóárkon a Szélaknai-tóba érjen. Mikoviny terve alapján tehát a felszíni vízvezetést kombi
nálták a hegyek alá hajtott víztárók vezetési lehetőségeivel.

Kimondottan víziencrgia-forrásul a térségben esak a Klinger-tárói-tó szolgált. Ennek az esést* a 
II. József-altáróig 480 m volt. Ezt az esést három szinten használták fel. Először a víz a tózsilipből 
kijutva az András-aknálm került (24 m esés), ahonnan vasesövön a Szenthámmság-altáróba v(*z(*tték 
(105 m esés). Ebben tu rb iná t üzemeltettek, aminek az áram át az Amália-aknához vc*zc*tté*k. A víz a 
továbbiakban az Erzsébet-(Neu Sehaeht-)aknán keresztül a Fcrenc-altáróba ju to t t  (148 m (*sés), ahol 
(*gy vízoszlopos szállítógépet hajtott.  Továbbhaladva a hodrusi Lill-aknába, majd a II. József-altárón 
keresztül (ahol a 158 m-es eséssel ismét vízoszlopos gépet üzemeltettek) a (Jaramba került. Tehát a 
Klinger-támi-té> felszínéről indulé) víz fokozatos eséssel, az András-akna után már csak föld alatt ha
ladva, kimondottan erővízként „dolgozott”

A továbbiakban közöljük K o v á c s  F  L a j o s  bán ya k u ta tó n a k  a bányatavakról,  -víztárolókról és 
vízárkokról szóló fe lsorolását.

TAVAK ES VIZTAROLOK

Evicska-tó (663 m)
Másként Szélaknai-Alsó-tó. 1700-ban épült. Köbtar
talma 280 000 m:! Területe 2,8 ha. Mélysége 9,8 m. A 
gátkorona hossza 165 m, szélessége 12,5 m.

Szélaknai-Nagy-tó (687 m)
1711-ben épült. Köbtartalma 568 000 m ! Területe 4,6 
ha. Mélysége* 14 m. A gátkorona hossza 287 m, széles
sége 4,7 m. Vízárkainak hossza 8 km.

Bakomi-tó (711 m)
A három testvérté) közül a legmagasabban fekvő é. 
legkisebb. A három eddig említett tó a Szélakna- 
Rihnyava-Bacsófalvi-tórenilszerbe tartozik. 1711-ben 
épült. Köbtartalma 180 000 m:1 Területe 1,5 ha. Mély
sége* 18,6 m. A gátkorona hossza 114 m, szélességi* 
18,8 m.

Rihnyavai-Nagy-tó (725 m)
1 740-ben épült. Köbtartalma 1 02.8 000 n f Területe 
8,2 ha. Mélysége 21,2 m. A gátkorona hossza 569 m, 
szélessége 24,7 m. Vízárkainak hossza közel 80 km. 
Eredetileg a mai Kis-tóval egy egészet képezett, de a 
Kis-tó területén fellépett szivárgás miatt -  Mikoviny 
tervei alapján -  1746-ban a tavat harántgáttal ketté
választották.

Rihnyavai-Kis-tó
Köbtartalma 568 000 m:! Területe ha. Mélységi* 
15,; A gátkorona hossza 188 m, szélessége 6,8 m. 
Vízmagassága a harántgátba épített függőleges akná
ban lévő zsilippel szabályozható.

Bacsófalvi-tó (677 m)
1768-ban épült. Köbtartalma 790 000 m ! Területe 
12,1 ha. Mélysége 10,1 m. A tónak egy nagy és öt to
vábbi, nagyon rövid gátja van. Az első a déli, három a 
nyugati és két alig észrevehető gát a tó északi oldalán 
van. A gátkorona hossza 195 m, szélessége 19 m. Víz
árkainak hossza 1 7 km.

Tópataki-tó (598 m)
1780-ban épült, de 1746-ban Mikoviny tervei alapján 
élj gáttal látták el. Ez lett az egymás mellett lévő nagy 
és kis tó a közös gátja. Köbtartalmuk 750 000, illetve 
250 000 m ! Területe 10,2 ha. Mélységük 21, illetve 15 

Vízvezető árka a Selmecen lévő Ribnyiki-tóig 7 km.

Rozgrundi-tó (703 m)
1748-ban épült. Köbtartalma 960 000 m Területe 

,8 ha. Mélysége 22 m. A gátkorona hossza 188 m, 
szélessége 7,6 m. A vízgyűjtő árok hossza 8 km.

Bankai- (Hofer-altárói-)tó
Az építési ideje nem adatolt, feltehetően a Rozgrnndi- 
tóval épült egy időben. Köbtartalma 20 000 m ! Terü
lete 0,6 m. Mélysége 9,5 m.

Alsó-Hodrusi-tó (528 m)
1 744-ben épült. Köbtartalma 600 000 m Területe 4,8 
ha. Mélysége 19,2 m. A gátkorona hossza 199 m, 
lessége 5,7 m. Sem ennek, sem a Felső-tónak vízgyűjtő 
árkai nincsenek. Olyan nagy és vízbő katlanban feksze
nek, hogy bár felettük a Rilmyavai-tavak vízgyűjtő ár
kai haladnak, a tavak mégis megtelnek vízzel.

Felső-Hodrasi-tó (575 m)
1744-ben épült. Köbtartalma 270 000 m Területe 
8,46 ha. Mélysége 7 m. A gátkorona hossza 245 m, 
szélessége 7 m. A tó vize több mint 20 éve le lett ereszt- 

Alatta nagy fejtések vannak.

Brenner-tárói-tó (555 m)
Kicsiny tó IIoilrusbánya felett. Ma már teljesen elpos
ványosodott.

Moder-tárói-tó (630 m)
(xátjának fele magasságban történt átvágása miatt 
tófelület erősen csökkent. Egyébként a tóról közelebbi 
adatok nem állnak rendelkezi*.
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Bélabányai-tó (540 m)
1750 táján épült. Köbtartalma 14() 000 m ! Területe 
2,4 ha. Mélységi1 IS m. Korábban „Untere Michall- 
stollner T eucir  volt a / elnevezé.

Halicsi-tó (472 m)
Feltehetően a Bélabányaival cgyidőhen készült, mert 
ez is a (ieramb Unióhoz tartozott. Köbtartalma 257
000 m ; Területe 4,1 ha. Mélységi1 18 m.

Klinger-tárói-tó (683 m)
1829-84  között épült. Köbtartalma 170 000 m ; Terü
lete 2 ha. Mélysége1 19 m. A gátkorona hossza 127 m, 
szélessége (j,8 m.

Oettergrundi-tó (801 m)
1750 táján épült. Köbtartalma 25 000 m ‘ Területe 
0,4 ha. Mélységi1 7,5 m. A gátkorona hosszúsága 44 m, 
szélessége 5 m. Selmeebánya környékének legmaga
sabban fekvő és legkisebb tava.

Vörös kúti-tó (787 m)
Ma már csak hínáros posvány. Érdekessége a félkör
íves gátja.

Városi vízvezetéki tó (734 m)
Építésének ideje ismeretlen. „Mohrer Erbstollen under 
(lem TeitlT-ként említik 1590-ben. Ennek a tónak 
gátja szakadt át l()88-ban, amikor az ár több házat is 
elsodort.

Mihály-tárói-tavak
Két apró tavacska a Mihály-táró felett. A (rcramh 
Unió tulajdona volt.

Felsőhutai-tó (510 m)
Az egykori Bleihütte vízellátását szolgáltatta. Pécli 
Antalnak l(i50. évi állapotokat feltüntető térké- 
])én látható. Kovács E Lajos közelebbi adatokat nem 
talált rá.

VÍZVÁLASZTÓKAT Á TSZ E L Ő  AROKUKXDSZKRKK ES VIZARKOK

Hodrusi Felső, másként Gedeoni felső vízgyűjtő árok
A Meleg-pataktól déli irányban fekvő kaszáló oldalá
ban, az erdőszélen meredek szekérút vezet fel. Rövid, 
100 m-es emelkedés után vízszintes útra jutunk. Ez 
már feltöltődött vízárok padkája. Nemsokára egy 
alattunk 8 m-rel mélyebben fekvő tisztáshoz érünk. 
Ennek az útkanyar alatti szélén fabódéval takart for
rás van. Ez a Tirts-forrás. Innen kezdve a sok mellék
völgy bemélyedéseit követő, kanyargó út biztos veze
tést nyújt a 8 km hosszú árok bt‘végzői léséig1. Az út vé
gig- a sok helyen már nem is észlelhető árok padkáján 
halad. Az árok végső pontján a helyzet zavaros. Bozó
tos terület. Ez a hely a (Jaram és Ipoly vízválasztóját 
képező Misa 8(>8 m és a Spitzberg- 8(j9 m gerincén lévő 
hegynyereg; bemélyedé. A kb. 100 m széles nyeregben 
az ái-oknak teljesen nyoma vész. (íyalogúton megyünk 
é. jutunk túlsó oldalra. Térképekről megál- 
lapíthatólag' az árok csak a hegy nyereg' túlsó lejtőjéhez 
vezetett. Innen szétfolyva, a víz füves hegyoldalban ju 
tott bele a már szélaknai oldalon fekvő vízgyűjtő árok
ba, és abban a Bakomi-víztáróba. Ezen keresztül az 
Irtványosi vízárokban belejut a Rilinyavai-tóba. Tehát 
a (íaram vízterületéről átment az Ipolyéba. Meg’ sem 
melegedve, onnan a víztárón keresztül ismét a (Jaram 
területére tért vissza. Azonban legérdekesebb megoldá
sa az, .hogy a Rihnyavai-tavakban tárolt víz a tónak fe- 
néksziíítjc alatti víztáróban átvezethető a Szélaknai- 
Nagy-tóba. Tehát ismét a (íaram vízterületéről az 
Ipolyéba.

Hodrusi Alsó, másként Gedeoni alsó vízgyűjtő árok
A felső ároknál említett Tirts-forrás szintjéről egy má
sik árok indul el. Ugyanazon völgyekben kanyarog;, 
mint a felső. A tisztástól kb. 1 km távolságra a Meleg
pataktól induló vízszintes úttal találkozik. Erdőben,

majd kaszálókon vezet tovább. Az első nagyobb réten 
az árok beboltozott szakaszát találjuk. Az ezután 
következő lapály a (icdeon-táró hányója. Ahol egy alat
tunk fekvő nagy rétk felső végénél vezet az út, figyel
jünk. Ezen túljutva az árok sűiíí bozótosban halad, 
ami itt még-tisztán kivehető. Kb. 150 m távolságra de
rékszögben fordul balra, és betorkoll a Hodrusi víztá
róba. Az árok vize ezen keresztül jut le a Rilmyavai- 
tóba. Az árokvonal ezzel nem fejeződik be, mert az to
vább folytatódik a Spitzbergi víztáróig-.

Spitzbergi vízgyűjtő árok
A Spitzberg- S(>9 m magas északi oldalában halad. 
Osszefüg-g-ően folytatódik a Hodrusi alsó ároknál emlí
tett Hodrusi víztárótól, ahová ez árok is betorkoll. 
Onnan (i50 lépés a távolság- a Spitzbergi víztáróhoz. 
Ebbe a táróba egy kb. 2 km hosszú és hegyoldalban 
elvesző további vízárok is bele van vezetve.

Irtványosi felső vízgyűjtő árok
A Rihnyavai-tó harántgátjának északnyugati végében 
betorkolló árkot követve, kb. 500 m távolságra jutunk  
a Bakomi-víztáró kifolyásához. Ez a táró vezeti le
I Iegybányai felső vízgyűjtő árokban felfogott 
Felsőhodrusi vízgyűjtő árok a vizét. Tovább követve az 
árok padkáján haladó utat, kb. 800 m távolságra egy 
árokkönyökből (‘lágazó árkot találunk. Ez vezet a kb. 
100 m távolságra lévő Hodrusi alsó árok kifolyó táró

jához. Az árok folytatódó részi1, megkerülve a 825-ös 
kóta mellékgerincét, továbbhalad a Spitzberg-déli olda
lába.

Rümyavai és hegybányai tavak közötti víztáró
A Rihnyavai-Nagy-tó gátjának aljában találkoznak az 
Irtvánvosi alsó árok a Viszokai alsó árokkal. A találko
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zás pontján áll a P iaiéi víztáró befolyó tárószája. A 
940 ni hosszú víztáróban 30 cin átmérőjű vascsövek
ben vezették a vizet a hegybányai tóba. Az esetleg ot
tan a piargi felső árokban folytatta útját. Kifolyó táró
ja most földdel van borítva, és csak a csővezeték vége* 
látható.

Piargi vízvezető árok
A IIe*gybányai-Xagy-tó felett és a Bakomi-tó gátja al
jában vezető vízárok azonos a Steinberg által 174f>-ben 
készített rajzon 37-es számmal jelölt, „W asserführung 
von Keiclienauer Teich” elnevezésű árokkal. Ebbe volt 
a Kihnyavai-tó alatt vezetett víztáró bekötve. Az árok 
a Lipót-aknához vezetett.

Piargi felső vízgyűjtő árok
Másként Bakomi ároknak is nevezik. A Bakomi-tó fe
lett elterülő gyepes hegyoldal erdőszélén halad. Alacso
nyabb hányó mögött találjuk az árok „Bakomi” víztá
rójának bemenő száját. Ez vezeti le az árok vizét a 
Rihnyavai-tóba. Az árok tovább folytatódik, és Hegy- 
bánya magasan fekvő házai között ér véget. Steinberg 
rajzán mint „Dér Ober Siglisberger Graben” szerepel 

35. számozással.

Gyökési vízgyűjtő árok
Szintén a „Bakom i” bemenő víztárónál végződik, ahol 
a Piargi felső árokkal találkozik. Elnevezését Réz Gé
za idevonatkozó tanulmányából vettcMii. Az ott közölt 
térkép mc*g nem szakított árokvonalat jelez a Viszokai 
felső árokkal. Ez téves. Minelkettőnek más az esésvo
nala, bár mindkettő a Ilartlabem 800 m magas hegy ol
dalában kezdődik. A gyökési áre)k a Bacsófalvi-tóhejz 
vezető országút alatt van átvezetve, kb. (iOO m távol
ságra a Krizsnán álló erele'íőri laktál. Innen kanyarog
va éri e*l a hc»gybányai országutat, és a lejjebb fekvő tó 
vedétől kb. 400 m távolságra halad az alatt keresztül. 
Röviel távon léten, majel a táróba történő betorkollásá- 
ig az útvonala erdőben vezet. Az országúitól a táróig  
kb. 1 km a táve)lság.

Viszokai felső vízgyűjtő árok
A Rihnyavai-Xagy-tó gátjának déli végébe* torkollik be*- 
le. Erről a pontról indulva felfelé az áre)k röviele»sen át
vág az országút bal oldalára. Olyan szorosan követi azt, 
hogy az embe*r az út árkának hinné. Csak kb. 1 km tá
volság után hagyja el az utat. A közelébcin álló „Yarta” 
nevű útkaparólakás épülete előtt bekanyarodik balra. 
Inne*n további 1 km távolságra, megkerülve a 817. 
kótát, be*le*jut a 800 méteres Ilartlabem (íaramhoz tar- 
te>zó oldalába. Az előzőle»g említett gyökési ámk tőle* kb. 
100 me*te*rre*, a hegygerinc Ipoly felőli oldalán kezdődik.

Viszokai alsó vízgyűjtő árok
A Rihnyavai-Xagy-tó gátjának aljában álló víztáróba 
torkoll. A nevezett tárótól jobbra, kb. 40 m távolságra 
találjuk a tózsilip táróját. Inne*n a tógát hosszában ve
zet, és elkanyarodva a Vártán álló épület alatt, mc'*lycMi 
elhaladva ér véget.

Irtványosi alsó vízgyűjtő árok
Ez is a Rihnyavai-Xagy-tó gátjának aljában álló piar
gi víztáróba torke)U. Ott fut össze1 a viszokai alsó árok
kal. IIe)sszú kanyargás után, megkerülve a 825-ös ma
gassági pemtot, a Spitzberg déli oldalában végze'klik. Az 
árokba itten torkoll bele a spitzbergi víztárónak kifolyó 
szája.

Bacsófalvi-tó és a hegybányai tavak közötti vízvezető 
árok
A Bacsófalvi-tó északkeleti sarkában álló vízakna víz
tárójának folytatását képező árok. Ez „Bi.csófalusi 
árok” vezet a Krizsnán álló egyke)ri vízáreíkcsemiópem- 
tra. A „Krizsna” egy lapos hegygerinc a (varam és az 
Ipoly vízválasztó vonalán. Az ottan álló e*relőőri lak kö- 
zele*be*n haladt át -  az országút alá hajtva -  az ámk 
víztárója. A táléból kijövő víz árokba juteitt, majel kb. 
500 m táve)lságra ismét táléban folytatta útját. Onnan 
kikerülve az áre)k keskeny hurokkal megkerüli a 753- 
as kótát. Az országiit alatt átve*ze*tve* a tógát eléli olela
lán éri e‘l a Ilegybányai-tavat. Az ielézett tanulmány
ban mint „Széle*s vízfe)gó árok”szerepel.

Bacsófalvi alsó vízgyűjtő árok
A Krizsnán volt elosztótól a Bacsófalvi-tó oldalába ve
zetett. Ezen eresztették a szituvái árok vizét a teilm. Az 
új e>rszágút építésénél teljesem ed tű í ít.

Sztankai víztáró
A Krizsnán létezett csemiópontról kiinduló e‘gyik víz
árok folytatása. Kifolyószája az Evie\ska-tó gátjának 
eléli olelala közéletben áll

Szitnyai vízgyűjtő árok
A Krizsnán létezett eloszte'>ba torke)llt. Az e*rele'>vc*d há
za alatt most keleti irányban széles e*relei út halael. Az 
árok ezen a vonalem vezetett. Mára te‘lje‘se‘11 nyoma ve
szett. Csak magasan, a Szituvá (1009 m) olelalában 
maradt belőle* valami mutatóba.

Tatár-réti vízgyűjtő árok
A Szituvá eléli olelalában fekvő Tatár-lét alatt vezet, é. 
a Bacsófalvi-tó keleti olelalán me*gy be*le a tóba. Réz 
Ge'za tanulmányában mint „Bacsófalusi felső árok” 
van feltüntetve. Összehasonlítva a munkában közölt 
két erre vonatkeizó térképet, már azokból is kiderül, 
hogy ez tévédé.

Bacsófalvi felső vízgyűjtő árok
A tógát délkeleti olelalán jut be*le* a tóba. Az ároknak 
további szakasza a se>k hétvégi ház építésé* következté
ben már nem követhető.

Miksa-aknai vízvezető árok
A víztáró folytatását képező árok az Evieska-tó me*lle*tti 
sztankai vízt-ái*e>te>l a tó kiboesájtó zsilipjéne*k árkába 
ve>lt be*kötve. Ezt árkot Réz Géza tanulmánya mint 
„Pjergi vízvezető árkot” említi. Az 1745-ös Ste*inbe*rg 
féle rajzon mint „Wasserführung von mitte*rn Teich”
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szerepel. Ez az árok a település lakott részén vezetett, és 
kőlapokkal volt fedve. A felszínen nyoma már nem lát
ható.A J. Moehling akadémiai tanár által 1802-ben ké
szített rajzon azonban még rajta van. Ezen az Alt 
Windseliaeht épületétől a Josepli Schachthoz vezető víz
árok látható. Már ennek is nyoma veszett. Szélaknáról 
Selmec felé menve, a község utáni erős emelkedés után, 
az útkanyartól már vízszintes az út. Ila innen letekin
tünk, magunk alatt egy begyepesedett kocsiutat látunk. 
Mellette árok vonala vehető észre. Ez az árok egy törme
lékes sziklatömb aljából indul ki. Szintben megfelel a Jó- 
zsef-aknához vezetett egykori árok szintjével. Ila  ezt az 
árok melletti padkát követjük, több helyen csővezetéket 
látunk. Máshol az árok vonala nyitott. Az elején réten, 
majd erdőben haladva éri el a Miksa-aknát.

A Tópataki-tó és a Ribnyik közötti vízvezető árok
A Tópataki-tó egymillió m ‘ vizének felhasználására épí
tett 7 km hosszúságii vízvezető árok. Selmecen, 
Ribnviki-tó feletti hegyoldalban fekvő egykori zúzótelep 
céljára szolgált. A zúzok épületei rég eltűntek, a vízve
zeték azonban ma is a bányaüzem használatában van. 
A tóból kibocsátott víz átkerül a szemben fekvő hegy
oldalban vezetett deszkázott árokba. Ebben jut (‘1 a 
kőlapokkal kirakott, 50 cm széles árokba, ahonnan szo
rosan az országúihoz simulva halad tovább. Amikor át
kerül az út másik oldalára, töltésen van vezetve. Ezen 
éri (‘1 az egykori keskeny vágányéi vasútvonal feletti 
akvaduktot. A közeli tanya területén ismét kőlapokkal 
fedett árkot képez. Rétegvonalon vezetve egy másik ta
nya érintésével jut el Garam-Ipoly vízválasztóját 
képező alacsony gerinchez. Ez alatt tárón vezet keresz
tül, és a túlsó oldalon egy víztároló mellett lép ismét fel
színre'. Szennyfogó gereblyén át jut el a kövezett én-ok
ba, és meredek eséssel megy le a tóba. Közelében, a 
hegyoldalban, a volt kohófelügyelőség épülete áll. Az 
árok esése a Tópataki-tótól a gerinc alatti tartályig 18 
ni. A tartály 566 m, tó 499 m magasságban fekszik. A 
kb. csak 600 m hosszéi szakaszon tehát a víz esése 67 
méter. Ezen a részen állottak a zúzok épületei.

II. József-altáró. Garamrév (210 m)
Eredeti tárószáját 1945-ben felrobbantották. A jelen
legi faragott kövekből épített, alacsony, sima falban 
áll. Járópallója alatti mély árokban a vízfolyás erős 
sodráséi. Építését 1782. március 29-én kezdték (‘1 
Garamrév (Voznica) falunál, a Garam közelében. Befe- 
jezé. illetőleg az utolsó lyukasztás 1878. október 21- 
én történt. A selmeei, szélaknai és hodrusi bányák vi
zeit vezeti le a Garamba. Hossza 16 834 m. Szelvénye 
a selmeei Ferencz József-aknától kiindulva érinti a 
Zsigmond-, András-, Amália-, Zipser-, Lili-, Lipót-, 
Delius-, Rudolf-, Stampfer- és az I-ső száméi aknát. Az 
altáró talpának magassága a Ferencz József-aknában  
224 ,760  m. A garamrévi tárónyílás talpa 210,.838 m. 
Esé\ tehát 14,372 m. Hozzájutás: Ilodrusbánváról 
Zsarnócára vezető útnak a Garam-híd előtti elágazásá
tól balra tartunk. Innen kb. 1,5 km távolságra áll. Köz
vetlenül az út alá van behajtva, ezért felülről csak víz
árkát látjuk. Közelében egykori vízimalom épülete áll. 
Az altárón eredetileg elhelyezett emléktábla felirata:

JO SE P III II IMP:
A F G U ST  XOM IXE IX SIG X IS  

C U X IC U L U S LOXGE P R O FU X D IS SIM F S
a i :r o  a r g e x t o q i j e  e r i j e x d o

DER1VAXDAE AQUAE SVTERRAXEAE  
LIBERÓ A ERIS M EATUI 

P R O F F T F R U S  
Q FO I) FÉ L IX  FA FST U M  FO RUXATFM  

SÍT: SU B FO D I AG IQ FE G O E PT FS  
XIV GÁL APRIL  
MIK XT,XXXII.

Ferencz császár-altáró
Azonos a hodrusi Handel Ilodrits-altáróval. Annak 
folytatásaként kezdték el ennek behajtását a Szentan- 
tali-völgyben. Két sínpárra épített széles táró. El van 
fulladva.
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Selmecbánya körüli túrák

Séta a város körüli hegyeken

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

A sétát legcélszerűbb a Szentháromság'téren kezdeni. Onnan északi irányba, a Yöröskúti úton in
dulunk el. A Yöröskúti úttól jobbra tartva, jelzett úton, de az újabban kiépített egyéb sétautakon ha
ladva is, megtekinthetjük az ()-(városi-)hegyen ((ílanzenbergen) folyó ásatások eredményeit. A 
bányászkodás, a városi házak és a kőfalak, erődítmények nyomai arra utalnak, hogy a város jelentős 
része még* a X II I -X Y  században is ezen a hegyen állt. Az Ohegyet ma sűrű erdő borítja, amelyet a 
századfordulón telepítettek, és a kiásott városmaradványokat jól védi.

Kiérve a Yöröskútra ((Vivená studna) tájékozódjunk a további útirányokat illetően! Látjuk, hogy 
tulajdonképpen egy hágón vagyunk, ahová Bélabánya felől műút is vezet. Itt van a Yöröskúti-tó is, 
amelyről az Ipoly és a (varam vízválasztóját jelentő hágó a nevét kapta. (Egyes leírások szerint 
Yöröskút a Thököly-féle hareok során lemészárolt mártírok vérétől vöröslő vízről nyerte a nevét.)

Yöröskúttól a várost nyugatról határoló Paradicsom-hegyre (Paradais)  két út indul. (A szintén itt 
elágazó műutak közül az északnyugatra tartón Yilmyére, a nyugatra tartón  pedig1 Ilodrusbányára 
mehetünk.) A meredekei)!) úton a Paradicsom-hegy, Kamen (Nael Kamen), Tanád gerincén sétálha
tunk végig1. Az út elején, közvetlenül a Paradicsom-hegycsúcsa alatt,  kereszt áll, amelynek tövéből kü
lönösen szép a kilátás: beláthatunk a Ilodrusi-völgybe, balra pedig- a város teljes panorámája tárul 
(‘lénk. Igaz, néhol zavarja a kilátást az erdő. Erről tudnunk kell, hogy a Paradicsom-hegy oldala csak 
a századforduló óta ilyen erdős. (Egyes kedveskedő leírásokban „fenyőhajú” Paradicsom-hegyről ol
vashatunk.) Előtte évtizedekig1 erdőtlen, kopasz hegy emelkedett az erdészeti felsőoktatásnak is o tt
hont adó város felé. A múlt század végén kezdtek itt nagyobb erdősítést, amelyből mintegy 71 kh-nyi 
fenyőerdőt Erzsébet királyné emlékére telepítettek.

Az itteni (újra)telepítések nehézségeiről K r a p s z  UÉZA az 1900-adik évi közgyűlés alkalmával be
szélt. Kiemelte, hogy a tavaszi időszakban, a hó elmúltával nagyon hamar, a reggelenként még fagyos 
talajba kell a csemetéket ültetni. Ráadásul úgy, hogy máshonnan vastagabb termőrétegű helyről 
vesszőkosarakban kell az ültetőgödrökbe földet hordani, ami önmagában még nem elegendő a siker
hez. Yan úgy hogy a megeredés elmarad, ezért aztán az első ültetést követő időszakban még1 pótlásra 
is sor kerülhet. Az erdősítések végrehajtásával sietni kell, mert kavicsos talajunk hirtelen szárad és a 
tavasszal rendszerint hirtelen és a minden átmenet nélkül beálló nagy hőség-az erdősítési munkálatot 
hosszúra nyújtani nem engedi. A tavaszi erdősítési m unkákra alig* van 3 heti időnk, az őszi időjárás 
pedig* a hirtelen beálló és korai fagyok miatt még1 kedvezőtlenebb.”

KRAPSZ szerint 1 kát. hold erdősítése akár  20 forintba (40 koronába) is belekerülhet, de* e*z csak a 
szűkén vett erdősítési munkák költsége, az adminisztráció és más járulékos dolgok nincsne'k benne*. (Osz- 
sze*hasonlításul: a fiumei Karszton 80 K/kh-elal számoltak, igaz, ott a járulékos költsc‘gvkke‘l együtt.)

A város a Paradicsom-hc'gyen vég’zett m unkájáért III. rendű (500 frank) erdősítési ju talomban ré
szesült. A keletkezett 20 kh-nyi erdőről az értékelők ezt írták: se*kély, kőgörgvtc'gvs talajon 
fenyőcsemetékkel teljesített erdősítés, „ mely erelősítés által nemcsak a bcvrclősített terület,  hanem az 
alant fekvő belsőségek és lakóházak megvédettnek. Maga a keletkezett e*rdő, pe*elig'vc'*elc‘rdőként volt 
üz(‘mtervc‘zve‘, „a vízmosások és földcsuszamlások mc*gakasztása és részben |a |  nagyon is vízsze*- 
gvny” talaj megvenlését célozta.

Ila nem a he'gygvrinc'cn való sétát választjuk, akkor is me‘gcse)dálhatjuk a város te‘lje*s panorám á
já t .  A szintén Yöröskúttól induló Eötvös Loránd út ugyanis 800 m átlagos magasságban vezet, ahon-
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Iliin szintén belátjuk Selmetrt. Az út nevét 189(i-ban kaj)ta, amikor a Magyar Turista  Szövetség köz- 
£\íílését Selmecbányán ta rto tta .  Az e\se*ménven megjelent a szervezet elnöke4, báró EÖTVÖS IjOKÁXD 
is, akinek bem utatták  ezt a sé tautat,  majd megkérték, hogy róla nevezhessék el.

Az Eötvös útról természetesen több esapás is vezet tel a gerincre, aki tehát a séta közben meggon
dolja magát, és a hegygerincen való sétát választja, felmehet. Előtte azonban az Eötvös-út egyik ne
vezetességét, az Oettergrundi-tavat |( ) t tergrundské (Paradajské) jazero | feltétlen érdemes megnézni. 
Ez a tó ugyanis a Selmec körüli tórendszer legmagasabban fekvő tagja. (A víztükör 800 m magasság
ban van.) A tó gátjától leereszkedve egy vasráccsal elzárt XV századi külfejtés nyomára bukkanunk, 
az Erzsébet-telérre.

Tovább haladva az úton ne felejtsünk (‘1 megemlékezni CsONTVÁRY KOSZTKA TlYAPARról sem, 
aki ebből a hegyoldalból festette meg Selmecbánya látképét! Hamarosan feltűnik előttünk a Klinger- 
tárói-tó (Klingerské jazero), majd Felső-Rónára (Ilorná Rovna) érünk. Mielőtt azonban megismer
kednénk az egykori villateleppel, érdemes egy kitérőt tennünk felfelé, a Tanád-hegy irányába. (Akik 
a hegygerincen jöttek, azok kitérő nélkül is érintik a következő látnivalót.)

A felső-rónai kálvária mellett ju tu n k  et az egykori Teívz-aknához. A kerítéssé*! körülvett te*rülc*ten 
láthatók a középkori bányászkodás nyomai: felszíni vajatok („e*vésc*k” ), meddőhágók, le szakad t ak 
nák („pingék” ) stb.

Felső-Hóna tc*lc*pülésénc*k kialakulása is a bányászattal függ össze (e*rre utalnak a bányászházak, a 
régi templom és te*rmésze*te*sen az aknák), ele a századfordulón Selmecbánya üdülőhelyévé akarták  tej- 
le*szte*ni. A villaépítést vállalóknak a város ingyen aele>tt telket. Seikáig a település lc*gje*le*nte)sc*l)l) épülete' 
a Rózsa szálló volt. Ma már ezt nem találjuk, csak az e‘gyke>ri épület mellett álló vörösfenyőkre vethetünk 
e>gy pillantást. Az „eízonelús k'wgőjű fenyvesen lőív” (amely fenyőket már az 191 ()-e*s e*vekbe*n támaelták 
a gyökérmntó ge)mbák), ahogyan egyken* hirdették Felső-Rónát, ma már inkább a lakóházak és a min- 
ele*nt betöltő gépjárműforgale>m a jelle*mző. Enne*k e*lle*nére* éreleme*s az e>ttani kálváriát is me*gne*zni.

Fe*lső-Rónáról műút ve*ze*t Se‘lme‘cre, ele gyale>gúte>n is le*sétálhat.unk a vámsba, a Ilegybányai-ka- 
j)uhoz.

Utak a Szitnyára

A Se*lme*e*i-érche*gyse'*g iu*ve*ze*te*s kiránehilóhetyére több úton is fi*ljutliatunk. Mint már a város Szélakna 
felőli mc‘gköz(‘lítésc*kor említettük, a hc‘gyrc* a Bacsófalvi-tótól is vezet fel jelzett út, a Király' Ernő út. 
(KIRÁLY E r n ő  az evangélikus liVeum ne»vezete\s igazgatója volt.) Emetlett megközelíthető Berencs- 
falváról, a Kis-Szitnya felől is. Mi nu'gis az Istvánházán, illetve az Illésen keivsztiil vezető u tat ajánljuk.

A váre>sból SzeMitantal felé indulunk ki, majd az Illést jelző táblánál István háza  (Steffelsdorf, 
Steplitzhof; Stetultov) irányába térünk. A most is Setmechez tartozó tele|)ülés főutcáján autóval is vé
g igü lhe tünk ,  ele a továbbiakban gyalog folytatjuk az utat.  Istvánháza egyébként a tete'pülés 
főutcájától je>bbra fekszik, míg balra az egykori S zitn j ja tő  (Bejelsitnianska) van. Istvánháza Setmev jet- 
le»gzete*s kiilutcája volt, míg Szituvá tő a Ke)háry-(\)burg csaláel birt.e>ka.

Istvánháza végétől jelzett tu ris taú t vezet fel a Ke'ívsztútra (Krizsnára). Itt több turis taút is talál
kozik, seSt ieláig a Ilc'gybányai-kaputól autóval is eljöhetünk. A Ivrizsnáról a Petrov-lu'gyet északról 
megkerülő úton a ( íiv tzmacher-forrásigjutunk et. (Nedvét (JRKTZMACIIKR (íVl LÁról, az Akaelémia egy
kori tanáráról kapta.) Majel az Almásrét és a Tatárre 't következik. Ez utóbbit az 1599-1 jen állítólag itt 
táborozó krími ta tá r  csapatokról nevezték ed. (Itt találkozik a Bae'sófalvi-tótól felvezető út az északi 
irányból érkezővet.) A T atárré t fölé magasoelik a Szituvá sziklakúpja, ahová lépcsők vezetnek fel.

.1 S zi tnya  (Sitno) 1009 me'teres magasságával a Selmeci-érche'gység legkiemelkenlőbb he‘gye. Te
tejéig már 1727-ben a Ke)háry család (akikhez a he*gy eVszázaélőkig tarte>ze>tt) építtetett egy pavilont. 
Ez a XIX. százáéi közepén tönkrement, de 1887-ben újjáépítették. Az új pavilon létrehozásában és be‘- 
imdezésébeMi jelentess sze'repet vállalt a Magyarországi Kárpát Egylet Szituvá Osztálya, amely 1882- 
ben alakult, és az Akaelémiálmz is számtalan szállal köt.őelött. A selmeei turistame)zgale>m aze)nban 
már az 1850-e‘s elvekben kezdőelött. Egyeks forráse)k arra utalnak, hogy a „Szituvá Club” 18bl-(i2-től 
műköelött. Akke>r peleiig a k'gvlső tu ris taegyk t lesietett., sőt Európában is az elsők között állt. 
Műköele\sét jetzett tur is tau tak ,  fórrásfoglalások, kiépített pihenőhelyeik bizonyítják. A Szituvá Osztály 
1891-ben e*satlake>ze>tt a Magyar Turista Szövetséghez.

A Szitnyát még a XVI. százaelban is „Mems Athilae regis”-ne‘k, Attila hegyének nevezték (Sittno
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a helyi szlávok nyelvén poklot jelent), míg a későbbiekben egy szimbólumra hívták fel a figyelmet. A 
turistakalauzok szerint „legfelsőbb csúcsának sziklaövezete messziről a magyar szent koronát példáz
za, rajta a menedékháznak berendezett pavillon, mint a korona keresztje a gömbön.” Ezt az idealizált 
képet az 1 970-es években állított tévétorony, illetve a hozzá vezető műút megszüntette, de a „hely szel
lemét” m ár az 1919-e* „építkezések” is megrontották. Akkor ugyanis a cseh katonák sáncokat há
nyattak a délről közelgő magyar vörös hadsereg ellen.

A hegycsúcson ma is álló (átalakított) pavilonban berendezett kiállításon a Szituvá Osztályról, to
vábbá a környék természeti nevezetességeiről lá thatunk kiállítást. I la  a pavilon elől szétnézünk, a csú
csot övező sziklák látványában és a Szitnyáról elénk táruló panorámában gyönyörködhetünk. Egykor 
a kilátás nagyszerűségét úgy jellemezték, hogy a hegyről 18 vármegye látszik. Tény az, hogy a déli, 
lapálvos vidékről észak felé fordulva tiszta időben akár  a M agas-Tátráig  is el lehet látni.

Az Illés felé induló turistaúton, a Kis-Szitnva felé fekvő Szituvá-várhoz gyalog menjünk le. A vár 
építésének körülményeiről nem m aradtak  fenn írásos emlékek (a Szituvá legelőször talán Nagy Lajos 
király 11368-ban kelt rendeletében fordul elő, amelyben a szitnyai erdőket Selmecbánya és Berencs- 
falva között osztotta meg), a vele kapcsolatos események csak a XVI. századtól követhetők nyomon. 
Akkor a korszak ismert kalandorának, BALASSA MKXYIIKRTnek volt a birtoka. A várat az ország- 
gyűlési végzés ellenére sem rombolták ekkor le, hanem majd csak a kuruc korban pusztult el. Ma ma
gas fekvése és a szitnyai kilátóhelyhez való közelsége miatt látogatják, falmaradványai azonban az 
egykori rablófészek szerkezetére alig utalnak. Makacsul ta r t ja  magát azonban az a feltételezés, hogy 
a Balassa család által a bányavárosoktól elrabolt kincset a vár alatt halmozták fel, dugták el. Mi szin
tén egy legendával búcsúzunk el a Szitnvától. RÁKÓCZI FKRKNC nem ment Törökországba -  mesélték 
egykor Selmecen hanem hatszáz vitézével itt, a Szituvá a latt  várja egy új, mindent eldöntő roham 
idejét. A felszerszámozott lovak, rajtuk a Nagyságos Fejedelem fegyveres vitézeivel akkor törnek elő, 
ha a haza végveszélybe kerül. A végső rohamot a legnagyobb úr, az Isten fogja elrendelni.

A Kis-Szitnyáról (Sitience) leereszkedve Illés (Ilija) községbe érünk be. A falu nevezetessége az a 
román stílusú Szent Egyed-templom, amelyet 1215-ben építettek.

Illés után beérünk Istvánházára, majd Selmecbányára.

Ilodrusbánya

Selmecbánya egykori „külutcájába” a Vöröskúttól indulhatunk. Je lzett  tur is taú t  is követi a Ilodrusi- 
völgyet, de autóval is mehetünk. 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 oldalán található egykori honvédemlék előtt. B ár  a szöveges tábla m ár hiányzik, de 
emlékezzünk meg azokról a hősökről, akik Görgey 1849. ja n u á r  21-i hodrusi csatájában a szabadsá
gért haltak meg! (A táblát 1884 pünkösdjén helyezték el, azóta többször felújították, de a vandál ke
zek ismét összetörték.)

Hodnisbéuuja  (Ilodritsch; Banská I lodrusa)  alapítása azokkal a harcokkal függ össze, amelyeket 
Selmec vívott a környék feudális uraival. I lod rus t  1352-ben bizonyos Kerling faluból menekülők ala
pították 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 m ár a királynál já r ta k  függetlenségük ügyében. Településüket szabad királyi váro
si rangra akar ták  emeltetni, amire D o b z s k  LÁSZLÓ -  az üres kincstárt gyarapító ajándék lá ttán -  
igent mondott. A selmeciek azonban nem hagyták a dolgot annyiban! A kiváltságlevelet hozókat fel
koncolták, I lodrusbánya pedig megmaradt továbbra is jobbágyfalunak. A selmeei polgárok ugyanis 
féltették a selmeei jogkönyvben biztosított jogaikat,  hiszen egy új bányaváros még a selmeei polgárok
kal szemben is jogokkal rendelkezett volna. így m aradt a falu a XIX. század végéig Selmec birtoka. 
A törökök többször, még 1678-ban is feldúlták.

I lodrusbánya mai látnivalóit a régi bányászházak, bányászattal kapcsolatos épületek (klopacska) 
és az egyházi emlékek adják. Kálváriája -  a község közepén -  1752-ből való. A legrégibb temploma, 
a Szent Miklós-templom 1387-ben épült. Késő gótikus oltára a XV században készült. A temető mel
letti Szent Péter és Pál-templomot a XVI. században emelték, a belső berendezése pedig XVIII. szá
zadi, barokk stílusú. A község harmadik temploma, az evangélikus, amelyet 1845 óta használnak.

140



Ilodrusról az út nyugatra, a ( iarani völgye felé vezet, de délre is leliet a Szikence-patak irányába, 
Hát felé utazni.

V i h n y e

Akár autóval, akár  gyalog megyünk Selmecbánya egykori fürdőhelyére, a Yöröskúttól kell indulnunk. 
A gyalogút a hegyeken keresztül, a műút, átkelve a vízválasztón, a Vihnve-patak (Yyhnianskv potok) 
völgyében vezet.

Az országúton jobbra elhagyjuk a Rozgrundi-tavat [Rozgrunské (Stiavnické) jazero |, balról pedig 
a Kisbányáru,  Bankára (Schüttersberg; Banky) vezető utat.  Ezután a Windischleuten (Yindislajtna) 
ne*vű telepen hajtunk keresztül. Az egykori I lon t  és Bars vármegye határa  következik, majd az 0 -  
Antal-táró. Yégül beérünk Yilmyére.

Vihnye (Eisenbach; Yylme) tulajdonkép])en két régebbi települést is magába foglal. Selmec felől 
Peszerény (Besserung; Peserani) volt, a (xaram fejlői pedig a tulajdonképpeni Yihnye. Ősrégi bányate
lep és ősrégi fürdőhely.

„Yiclmye, gyünvörű völgyben, mellyet a sok gyümölcsösök bájolóvá tesznek, meleg vasfürdővel, 
melly bi‘teges, e*lgye*ngült asszonyoknak hasznos” -  ír ták róla a XIX. század közepén. A századfordu
lóra azután a kor követelményeinek megfelelően építették ki. Selmecbánya város a fürdőt házi keze
lésébe vette*. Az egykori panziók, vendégházak közül még néhány ma is látható. A fürdőtelepről több 
séta- és tu r is taú t  vezet a gyönyörű erdőkbe, hegyekbe. Mi itt csak a településtől északra lévő Kötényért  
(Kamenné more) ajánljuk megtekinteni. Érdekes, védett geológiai érték. Mintegy 500 111 hosszú és 
200 m széles terület,  amely környékén források is vannak. Aki nem akar  felmenni a Kőtengerhez, an 
nak is érdemes legalább a község templomáig felkapaszkodnia. Onnan ugyanis látható a szemben lévő 
hegy oldalán a Kőtenger egy része.

Yilmye1 Selmecbánya város ei*dőgazdálkodásában jelentős szerepet töltött be. A fürde')te*lep körül 
ve*ele*relőke*t jelöltek ki, míg a selenuc-vihnvei út mellett (ahol egyébként erelőőri lak is volt) m intaszem 
erdőgazdálkodást folytattak. Az 1914. évi nemzetközi erdészeti kemgresszusem ezeket az e*relőket kí
vánták a külföldi szakembereknek megmutatni, ele tueljuk, he>gv a rendezvény a háború kitörése mi
att  elmaradt.

I la az u tunkat a ( iaram  felé folytatjuk, akkor az egyke>ri Kachelmann-féle üzemek helyén álló gyá
rakat látjuk. Yihnye vasérceit m ár régi idők e>ta itt de)lgozták fel. A hámor R ö s s e l  ERAZMUS birto
kában ve>lt (149H), akitől a város megvette (1564). Később többször bérbe adta, majd a KA('IIELMAXX 
csaláel tulajdonába került, akik a XIX. század végén itt nevezetes vasgyárat műköeltcttek.

Az úton továbbhaladva leérünk a folyó völgyedben fekvő Szénásfaluba (Senitz; Bzenica). A 
fürele'>ve*nele*ge*k je*le*ntős része* egyken* a Szénásfalu -  Yihnye vasútállomásról érkezett a vilínyei kúrára. 
„Pe>sta-, távíreV, távbeszélő- és vasúti állomás, 1000 hold gyönyörű fenyves erdő, 130 kilométer hosszú 
se'tautak” -  szólt egy 1906. évi ajánlat.  Tehát Vilimen minelazt kereshették és megtalálhatták, ami a 
kényelmet, ele a kikapcse>leklást, pihenést jelentette a századfordulón. Mindc*hhez még tegyük he)zzá, 
lu)gy itt ve>lt a lúivs „acélsör” gyára is, amit a kor egyik le*gje>bl> sörének tarto ttak . A mai Yihnye az 
ideérkezőknek épülő szállodáival, kádfürdőivel szintén igyekszik a kornak megfelelő kényelmet és pihe
nést biztehsítani.

S z k le n ó fü r d é )

Szklenóra a jelzett tu ris taú t Yöröskúttól vezet, míg aute'íval a várost az e*gykori Bélabánvai-kapu irá
nyában hagyjuk e*l. A Be*labányai-tó (Belianské jazem ) után azonban nem térünk el Bélabányára, ha
nem balra, észak felé haladunk. Atéive Bars vármegyebe*, Lényénél (Teplitzele)rf; Te])lá, Pe)dhorie) is- 
nutelten balra kanvare)dunk, és követjük a Lenge-patak (Teplá) völgyét. Az út bal olelalán ham aro
san e*gyr facse)pe)ite)t pillantunk me*g, amely ala t t  emlékmű áll. P ro f  I)r. II. I). WILCKKXS 
(1763-1832), az erelészeti tuelomány és okta tás ú ttöm jének emlékhelye. Az emlékművet állították 
1912-ben.

Itt állunk tehát a szklenói Wilckens-emlék előtt, amelyet se>káig eltűntnek hittünk. Mit is je lentett 
Szklemó és WlLCKHXN az ereleszeti e)ktatásban?

W i l c k k x s  szám ára  a szászkői kincstári uradale)inhe)z tar tozó  szklenói erdeit je lö l ték  ki az e*rdésze*-
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ti gyakorlatok ta r tásá ra .  1809-ben m ár itt ültetett fákat a hallgatókkal, és felújításokat végzett. 
1810-ben pedig azt kérte, hogy Szklenón kimondottan oktatási célokra engedjenek át egy erdőrészt. 
1814-ben megkapta rá az engedélyt, hozzákezdhetett tehát a szklenó—rcpistyei erdőrészek berendezé
séhez. Elvégezték az erdőrendezési munkálatokat, amelyek alapján azután WILCKKXS irányításával 
folyt az erdőművelés és erdőhasználat különféle munkáinak gyakorlati megvalósítása. Nagy súlyt he
lyezett a mellékhasznála tok, illetve a fafeldolgozás b em u ta tá sá ra ,  gyakoro lta tására  is. 
Szénégetőhelyeket, (cser)kéregtörőmalmot és fűrészmalmot létesítettek.

WILCKKXS legnagyobb kedvteléssel azonban a vetéssel és az ültetéssel foglalkozott. Azon a helyen, 
ahol az egyik gyakorlati foglalkozás alkalmával hallgatóival együtt ültetett fákat, tanítványai a XIX. 
század közepén emlékkövet állítottak fel. Ezt az emlékkövet újították meg 1912-ben, és látták el 
„Wilckens emlékének!” felirattal. VADAS Jrcxö és MUZSXAY (íÉZA buzgólkodott azon, hogy az arany- 
betűs tábla elkészüljön, továbbá a juharok  és más fák az emlékhelynek megfelelő keretet biztosítsa
nak. A fák megöregedtek, a kő megújult -  WILCKKXS emléke él Szklenón.

Folytatva u tunka t Szklenófiintőre  ((ílasserhau, (ílasshiitten; Sklené Teplice) érünk. A községet 
oklevélben legelőször 1878-ban említik, mégpedig „ I la isspad” néven. Tehát gyógyvizeiről már akkor 
is nevezetes lehetett. Forrásait  ma is mozgásszem , bőr-, ideg- és nőgyógyászati panaszok kezelésére 
használják.

A település látnivalója az 17f)4-ben épített barokk templom és kolostor. A fürdőn kívül pedig még 
az, hogy’ a világ első műszaki egyesülete itt alakult meg: a „Societát dér Bergbaukunde” 178(i-ban 
Szklenón jö tt  létre. A selmeei professzorok ugyanis itt m uta tták  be a világ sok országából összesereg- 
lett szakembereknek új amalgamációs eljárásukat. Ezt az alkalmat használták fel a nemzetközi 
bányászati-kohászati tá rsa ság  megalakítására. Később pedig kiadványokat is megjelentettek. A na
póleoni háborúk következtében azonban a tá rsa ság  megszűnt. (Az alapításra az egyik fürdőépületben 
tábla utal.)

Ila a település után a patak völgyében tovább folytatjuk utunkat,  elérjük a Szabó-sziklát (Szabóova 
skala). A mintegy’ 50 méter magas andezitsziklát a XIX. század jeles geológusáról, SZABÓ JózsKFről 
nevezték el, aki a Sehncci-érchegvség legelső geológiai térképét készítette*. A szikla 1907 óta vedlett, sőt 
a „Szabó szikla” felirat is megmaradt. A Kachelmann-félc gy’árlmn „eTŐs vasbáelog”-ból készített, 1,20 
m magas betűket 85 méter magasságban „kőbe* vésett ke">e'savarok”-kal e*rősíte*tték tel. Szle*nó és a 
szomszéelos (é le tnek  1907-ben ígéretet tett: a feliratét „szent”-ne*k tekinti.

A Szál Kősziklával szemközti he*gye)lelal betanikai ritkaságok etthona. Az itt kibukkanó riolitgörgv- 
te*get vastag moha|)árna takarja.  A kéjvek közötti réseken a hegytetőről a völgy’ felé hiele*g le*ve*gő áram 
lik, me*lyet e4gy-c*gy’ kürtőnél a kezünkkel jól érzékelhetünk. A riolit igen savanyú málladéka, a hűvös 
mikre)klíma néhány szubalpin-boivális faj me'gtelepeelése't tette* le*heten’é. Tömc'gvs a szőrös nvír (Betűta 
pubescens), gy’akori cse*rjék a fekete és ükörke lonc {Lónivem niyra, L. .ríjtosteum), szirti maelárbirs 
(( 'o tonm ster  in tegerrimus)  A gyvpszintben a Selmee‘i-ére'he*gy’ségben igen ritka vörös áfony’a 
(Vacciniutn ritis-idaea)  szőnyegét látjuk, de* felfedezhetjük a fekete áfonyát (Vaccinium niyiiillus) is. 
E sajátos teTinőheh’ fajaiból me*g e*gyret e*me»lünk ki, éspe*elig a hármas leve*lű Walelstein-pimpe'rt 
(W aldsteinia ternata).  Ezt a növényt vielékiinkön máshe)l se*hol nem találjuk. A terület \é(le*le*m alatt áll.

A Szabó-szikla után kiérünk a (íaram-völgybe*.
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A Bakó útja

Selmec történelmének, látnivalóinak idő- és terheli rendjét végigjárva óhatatlanul a legendák, az el
múlt, elmúló korok levegője1, hangulata költözik belénk. Érkezhettünk akár  az egykori akadémisták, 
akár  a Petőfi-, Mikszáth-, Lövik Károly- vagy éppen Kosáiyné Réz Lola-könyvek „lovagjaként” ne
talán a várakhoz kapcsolódó regéket feldolgozó Szombathy Viktor vagy Csaba (ívőző könyvének olva
sója, Sládkovic versének csodálója, Ilykisch M S mesterről szóló regényének rajongójaként, keressük 
a város „szellemét” Azt, ami bennünk magunkban alakulhat ki, s aminek a „születéséhez” a városi, 
városkörnyéki séták segítenek. Egy diplomázó diáklány, Danó Orsolya dolgozatában erről tudom á
nyosan, a selmeciek „vizuális önreprezentációjáról” ír, míg Száraz Miklós György „Az ezüst macská”- 
ja  inkább szépirodalmi megközelítéssel próbálkozik. Vajon mi, akik a város múltján, jelenén, utcáin 
és hegyein végigvezettük a kirándulókat, milyen segítséget adhatunk  Selmec „szelleméhez” ?

Talán úgy, hogy végül egy helyhez és személyhez, de időhöz nem -  hiszen szellemi képről van szó
-  kötött sétát teszünk.

Kapaszkodjunk fel az Erzsébet térről az Újvár felé haladó utcácskára. Ez a Bakó útja (Galgen- 
weg; Katóvá ulica). A valamikori hóhér itt sétált fel (mert nem a Ringen lakott!) a Galgenbergre, a 
munkahelyéül szolgáló akasztófához. Mi most az útján kísérjük el, s próbáljuk innen, felülről mind
azokat a gondolatokat felidézni, amik a valamikori-mindenkori bakót foglalkoztathatták.

A Selmecbány szabad királyi város pallosjogát megtestesítő hóhér fülébe cseng a társbányavárosok 
csúfolódása: „sóskazabáló selmeciek” Szívesebben veszi azonban azt, hogy a selmeciek főleg az italozá
sukról váltak nevezetessé, míg a körmöcbányaiakat lustáknak, álmosnak, a besztercebányaiakat 
gőgöseknek tartják. Italos selmeciek? Vagy a várostól délre elterülő egész Ilont vármegye italozó hírében 
álP Xem, a bakó erről nem akar tudni, sem meg nem erősíteni, sem megcáfolni. Az viszont tény, hogy 
amikor a bányászok nagy jótevője, doktor Tóth Imre az iszákosság ellen hathatósan, a városi italmérési 
monopólium ellen lépett fel, a tekintetes városi tanács az oi*vost még oklevelétől is meg akarta fosztatni.

A bakó szégyelli, hogy a vármegyés helyekhez neki is köze van. Amikor a XVIII. században az 
emberevő cigányok perében ítéletet hirdettek, annyi volt a végrehajtandó, hogy őt az „ősbányaváros” 
hóhérát is kölcsönkérték. Elmúlt,  bár  egyszer, a boszorkányok perében nemes I lon t vármegye ismét 
megkereste a várost, de ekkor a városi bakónak m ár nem kellett közreműködnie. Ugyanakkor helyén
valónak ta r to tta  a selmeei tanács ítéletét: 1725-ben lefejezett egy aranyművest, akire aranyhamisí
tást bizonyítottak rá.

Látja a várost, annak hét csodáját, amire a polgárok olyan büszkék, s amit minden idegennek meg
mutatnak, elmesélnek. Hogyisne! Ila  az ókori világnak tellett hét csodára, akkor Selmecnek is telik.

Mik ezek?
Az első: Péter-Pálra havazik. Pétéi* és Pál a nap tárban  jún ius  29-ét jelöli, amikor még az egyéb

ként igen hűvös éghajlatú Selmecen is elképzelhetetlen a havazás. A megoldás: a Dóm homlokzatán 
Szent Pétéi* és Szent Pál szobra áll, s akármikor is jön a hó, valóban Péter-Pálra havazik.

A második: Kút a háztetőn. Ezen építészeti csodát az Oposta előtt álló épületen keressék. Igaz, az 
említett háznak lapos a teteje (ami most vasráccsal el is van kerítve), de a kút szája -  mindenféle ká
va nélkül -  tényleg a tetőn található.

A harmadik: A kecskét ki lehet kötni a kéményhez. Ez a csoda sem épülethez, sem utcához nem 
köthető, mert maga a művelet több helyen is elvégezhető. (Ma már legfeljebb a kecske beszerzése okoz 
gondot...) A selmeei utcák, közök, sikátorok ugyanis az alattuk  fekvő házsornak közvetlenül a tövé
ben vezetnek. A szintkülönbségből adódóan ráadásul úgy, hogy az utca járószintje az alatta lévő ház 
(‘részénél van. I g y a / t á n  egyáltalán nem kell sem hosszú kar, sem hosszú pányva, hogy azt a bizonyos 
kecskét az alant fekvő ház kéményéhez ki lehessen kötni.
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A negyedik: Az élő óra. Régi, még* a török időktől származó hagyomány, hogy az Újvár őrsége a 
negyedórák múlását kürtszóval jelezte. Ez nemcsak a város lakóinak tájékozódását segítette, hanem 
arról is tudósított, hogy az Újvár őrsége nem alszik -  a polgárok nyugodtan végezhetik a munkáju
kat, van, aki vigyáz rájuk. A kürtszó egészen a német megszállásig, 1944-ig volt hallható, majd a ha
gyományt 1974-ben újították fel. Napjainkban pedig mái* csak idegenforgalmi idényben, ráadásul 
magnóról hallható ez a selmeei csoda.

Az ötödik: A Városháza óráján a percmutató kisebb, mint az órákat jelző. Ez tulajdonképpen sze- 
pességi cipszer hagyomány, aminek a magyarázata: minden percet ki kell használni -  így a perc még 
az óránál is fontosabb.

A hatodik: A Városházán hátul van a bejárat. Ez még* a meglehetősen tagolt felszínű Selmecen is 
érdekes, de a magyarázata nagyon egyszerű. A tanácsnok urak, akik jobbára a Ringen laktak, bizony 
pocakosak, elnehezült já rá sú ak  voltak. Az ő kívánságuk volt, hogy a Szentháromság tér  felől érkezve 
mindenféle nagyobb lépcsőzés nélkül beülhessenek a város tanácstermébe -  megpihenni.

A hetedik: A minden baj ellen megvédő Szentháromság-szobor. A szoborcsoporton 14 alakot min
táztak  meg: Atva-Fiú-Szentlélek; Szűz Mária; Szt. Sebestyén, Xavéri Szt. Ferenc, Szt. Borbála, Szt. 
Rókus, Szt. Katalin, Szt. József; Mária Magdolna; továbbá négy angyal. Ennyi megidézett szent csak 
megvédi a várost mindenféle bajtól...

A bakó elmereng, mivel egyik-másik selmeei máshogyan, más csodákat is tud a városban. Példá
ul, hogy az Ovár bejárata  előtt van 40 nr-nyi vízszintes (mesterségesen kialakított) tér, ami ebben a 
városban tényleg nagy csoda.

Egy másik változat szerint a hetedik csoda a Kálvária felső templomában van. Ott ugyanis az ol
tá r  ördögei fehér kövekből vannak (voltak) kirakva.

Aztán a mai Selmec megélhetése is egyfajta csoda. Sem a bányák, sem a hozzájuk kapcsolódó üze
mek nem működnek, sőt a könnyűipariak is (például a dohánygyár) csak félgőzzel. Akkor miből élnek 
a mai selmeciek? A magyarázat: Élelmes vállalkozók mezőgazdasági idénymunkára viszik őket Spa
nyol- és Franciaországba.

A bakó látja a Kálváriát.  Kifosztva, meggyalázva áll. Mondják, hogy a közeli lakótelep az oka, 
mert a népmozgalommá terebélyesedett rombolási kedv ott  talál levezetésre alkalmas terepet. Még 
Krisztust is kivették a barlangkápolnából! Selmec elvilágiasodott l Inkább elembertelenedett.

Látja a Kálvária XX. századi eseményeit, közülük kettőt különösen élesen. 1944 őszén szovjet tü 
zérségi megfigyelők tanyáztak  a felső templom tornyában. A magyar tüzérparancsnok, Kondor István 
tud ta  ezt, de mégsem lövette őket. A háború menetét ezzel m ár nem lehetett volna megfordítani, így 
viszont a Scharffenberg büszkesége épen maradt.  (A magyar alakulat, az ún. Botond-csoport úgy ker
m it  ide, hogy a budapesti ostrom külső gyűrűjében csaknem felmorzsolódott egységet a városban és 
környékén pihentették, töltötték fel. Ez volt az utolsó reguláris magyar katonai csoport az „ősbánya
városban”, mert az 1968-as bevonuláskor a Magyar Néphadsereg megszállási övezetén Selmecbánya 
kívül esett.)

Aztán látja a színészkirályt, Latinovits Zoltánt.  A selmeei Kálvárián jelenítették me‘g Szindbáel 
nyugtalan álmát, s a végén ő maga sem tuelta, kicsoda: Szindbád, a hajós-e, vagy a ködszurkáló ka- 
ráe'sonyi ember* Aztán egyik sem volt, csak egy kutyaszerepet já tszó  ripacs. Peelig lett volna itt, 
Selmeeen is fo rga tn ivarja .  A N apút szerelmesét, Csontvárvt kísérte volna el Selmecre; a patikust, a 
festőt, a Paradicsom-hegyen kóborl()t, a vám s utcáiban, házaiban nyugalmat nem találót.

A hóhér látja a 16 eves Petrovics Sá.ncle>rt, a másik nagy ke)borle)t. A szorgalmas kisdiákot, aki a 
Nemes Magyar T ársaság  (Kör) renelezvényein fek)lvasásával kétszer is szerepett. Meg a szófogadat- 
lan, tanároka t  kicsúfoló, „Molnár ta n á r  szam ár” típusú rigmusejkat gyártó, bűnmssz gyereket. A lí
ceumi emléktábla mégis róla szól, és a tanárok közül legfeljebb még Molnárt emlegetik -  éppen Petőfi 
Sándor kapcsán.

A hóhér látja a líceum későbbi, tuelós igazgatőját,  Breznyik Jánejst, aki többször leírta: Petőfi ide‘- 
je^ben a tanárok nem szorgalmazták a magyar nyelv tan ítását,  mert a magyarság terjedéseiből a ele4- 
mejkratikus e\szmék terjedése következett, azt pedig az „ősbánvaváms” igazán nem akarta.  Aztán 
ugyanő írta 1889-ben: „A német egyház évről évre folyton tőgy (...), úgylmgy egynéhány év múlva alig 
le\sz, kinek kelljen németül prédikálni, s egy emiberöltő u tán a családokban, legalább az értelmes- 
beknél, magyar levéli az ifjú nemzedék, fiúk, lánye>k az iskolákban, alsóbbakban és felse'íbbekben, min
dent magyarul tanulván, a német e‘gyház az evangeücusomál épp úgy megszűnik, mint a katholiku-
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soknál, hol hasonló jelenségek tapasztalhatók. (...) A tótokat nem kell félteni, bár  némi eontingenssel 
ezek is fognak járulni a magyar egyház gyarapításához, de szívósan ragaszkodván nemzetiségükhöz, 
ezt tovább fogják megőrizni.”

A bakó látja a XX. századi türelmetlenségeket. 1918-19 telének eseményeit, az elmenekülő főisko
lai hallgatókat, és az óvatosan kiváró (mert ők nem tudták  a vagyonukat néhány óra alatt felpakolni) 
professzorokat és a megjelenő cseh csapatokat. Na meg az 1919. június  (wm visszatérő vöröskokárdás 
katonákat, akik maguk sem éltették, hogy vajon a magyar haza egységét védik-e, vagy a proletariátus 
világméretű forradalmát segítik-e elő a „tót vármegyékben” Mindenesetre addig állítólag nem engedel
meskedtek a visszavonulási parancsnak, amíg a még mindig Selmecen tanácstalankodó főiskolai ta n á 
rok az ingóságaikat nem rakták össze és nem indultak el (Pozsonyon keresztül) Sopron irányába.

A bakó látja a csuklyásoknak is nevezett bányászokat tiltakozni, tüntetni,  sztrájkolni. Az alacsony 
bérek, az élelmiszer és egyéb árucikkek árának  folytonos emelkedése 1525-ben véres felkeléshez veze
tett. Az e'gész bányavidék forrongott, és bizemv Se'lmecen is akasztáse)kkal lehetett esak a he*vére*k 
me)zgolóelását, elleMiállását megtörni. „Nekünk Mohács kell” -  mondta e*gy későbbi magyar, ele úgy lát
szik, he>gy a bányászok ellenállása is kell ahhoz, hogy a kincstár kiürüljön, az urak  „haragszom rád ”- 
ot já tsszanak, és a török e>tt teremjen a büszke bányávámse>k falainál, kapuinál.

„Nekünk Me>hács kell, nekünk Trianem kell” -  memelták a (íyőrv Dezső-féle „új arcú magvare>k” 
akik kipusztultak, illetve me*g sem jelentek Selmecen. Iletyette a húszas években IVsten ímsztalgiáz- 
tak, s hitték azt, hogy a „Selmecbányaiák Egyesülete” Selmecet megtartja magyarnak.

„Madari za D unaj” -  olvashatja a hóhér a Pacher-táró épületén, és „Nem, nem soha!” -  lá thatja 
az Opeista bejáratánál. Nem, nem a két világháború közötti időszakban, hanem napjainkban. Vajon 
esak ezek a jelszavak fogják a szlováke)kat vagy a magyarokat az Európa-házban egymástól elválasz
tani?

A bakó, ballagván az Akasztó-hegy felé, látja a Dunáról nevezetes, „Beteme)vie\s” melléknevet ka
pott építőmérnök palotáját.  Közben arra  gondol, hogy vajem az itt felhasznált betem elegenelő lesz-e* 
Selmec régi házainak a m egtartására. Igaz, ott a másik biztosíték: a pozsonyi előkelőségek körében 
elivat lett se‘hne*ci polgárházat venni, és azt „elácsá”-nak használni. Ráadásul ez egyezik a világörök- 
se'gnek nyilvánított város vezetősége szándékaival.

A bakó látja aze>kat a partizáne)kat és reguláris szovjet katonákat,  akik 1944 novemberedben a II. 
József-altáró alagútján jute>ttak be a városba. Állítólag 70 német harckocsit és mhamlövegvt semmi
sítettek me*g, tettek harcképtelenné, továbbá foglyul ejtettek minte*gy ezer embert.  Mivel a partizánok 
a fölei alól a (ilanzenberg-tárónál bújtak ki, a katema emlékmű niexst ott, az egyke>ri Erzsébet téren áll. 
(Ennek me*gfelele">en az Alsó utca felső részét (Vivenc'j Armáeiv, míg az alsó részét ( Vske>sle)venske*j 
Armády nedvei illették.)

Ugyanezen időszakban, '44 nejvemberében a Mae la ras-h egységbe n összeszedett német vagy német
nek ta i te t t  szle>vák állampe)lgárokat ( laramreven átterelték az „Ancsa” vagonjaiba. Mivel a ímrmál 
nyemiközű marhavagemban nagyobb helyük ve>lt, a keskeny nyomtávúba alig fértek bele -  mert e*gy va- 
ge)n elepe)itált, az e*gy vagon depe)rtált. Ennek aztán az lett a következménye, he>gv mire Selmecre é r
tek, sokat a vasúti ke)csiból holtan emelteik ki. Azért kellett meghalniuk, mert németek ve>Itak e*gy 
olyan államban, amelyik éppen akkor akar t  megszabadulni a német szövetségnek még az emlékedtől is.

A Szle>vák Nemzeti Felkele\s eme* túlka])ásának álde)zataira me)st a (íalgenberg tejvében, a római 
katolikus temetőben álló emlékműnél gemelejlhatunk.

A bakó látja a keresztet a Paraelicse)m-he*gyen, amelyet azért állítottak -  miként azt az egyik céli- 
de)kunientumban megfogalmazták - ,  „hogy |a selmeciek | a he>l já rnak ,  a hol kehiek, mindenütt a föl
di mulanelehság felett eliaelalmaske>dó Krisztus ,s általa az örök ige* be)ldogító ere*jéne*k tuelata e*rősítse* 
lelkűket” Es a ke*reszt, „mely nappal a váre>s bármely helyéről látható, ê jjel pedig a csillagmeVse 
emlékezteti a halaidéit, hogy »minek előtte a hegyek lennének és formálhatnék a Fölei és e világ, örök
től minelörökké Te vagy, erős Isten!«” Ehhez képe\st a vám s krónikása Richter Ede 1903-ban m ár ezt 
írta: „me>elern társadalm unkban minél egyre* te*rjeel a vallástalanság és ezzel együtt az erkölcsi remilás. 
Oly annyira hogy valláse>s embernek le*nni, szinte egyértelmű a -  nevetségessel.”

A hóhér lopva tekint fel a Szituvára, az ott me*gbúvó Balassa-várra. Jóllehet a város „végső éive” 
ő maga, de* azért leHezik nálánál hatalm asabb úr  is a környéken -  éppen a Balassáék famíliájából. A 
város össze-össze*akaszke)de)tt Balassi Bálinttal,  ele mindig pórul já r t .

1578-ban Rubigalli ringbürger le*génye* arra merészkedett,  he)gy a szkle*nói türelemben a neme*súr
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me‘llé ült, sdt azt még-szidalmazta is. Balassi nem hagyta annyiban a dolgot, haniMn a fürdőbcMi őt in- 
zultáló le»gényt elpáholta. Erre* a tanáes felszólította Balassit, hogy tartózkodjék a tisztes bányapolgá- 
rok elleni akcióktól, mert az erőszak erőszakot szül. Mire a válasz: „Hiú az erő nélküli harag. Es ne
kem, Herkulesre mondom, ti nem félelmeteseknek, hanem nyomorultaknak látszotok, ti, kiket Isten 
a bányák állandó és dicstelen m unkájának vetett alá és kiknek hírneve alig ju to t t  túl azon házak kü
szöbén, melyben laktok.

Iő83-ban ennél is nagyobb ügy kerekedett a hodrusi (özvegy) mészárosné Balassi által elkövetett
-  állítólagos -  megerőszakolásából, aminek megtorlását Selmec és Zólyom tanácsa magától az ural
kodótól kérte. A két város tanúkat vonultatott fel, sőt Balassi erőszakos, durva, tivornyázó életvite
lét is több levélben kifejtette, bizonygatta. Mire a válasz: „Hogy vígan laktunk -  írja Balassi - ,  nem 
tagadjuk, de mi azzal sem bírót [ti. a zólyomit!, ^ ‘m más polgárt meg nem bántottunk, abban kedig, 
az én italomban mi ellenek lehetett nekiek, soha nem tudom, holott sem az kurva anyjuk gyapjú sze
kér borát,  sem az kurva bestye atvjok keresményét nem ittuk, hanem az mi magunkét költettük.

A polgárasszonyok erkölcséről pedig így vélekedett: „ í r ták  az is, hogy (...) mely asszonyembert 
avagy leányt igyekeztem én itt nu»gszégyeníteni. Ila feleségek jámbor, miért féltik, ha tudják, hogy 
aranyat rozsé la nem fog. I la  pedig nem az, miért őrzik, he>le)tt tuelják, hogy azt File*lfus | itáliai költői 
gyuivje nélkül me*g nem e>ltalmazhatják.

A bakó némi cinkos mose>llyal gonele)l arra, he)gy lám, nagy a váresi tanács hatalma, ek‘ a magyar 
arisztokrata nu*gis foghe‘gyről beszél vek*. Lenézi bánvászkedását, lenézi önme*gtartóztató, zsugori 
életvitelét -  és le>gfelje*bl> az asszonyain, leányain akad me»g a szeme1. S talán e‘z is a világ remijéhez 
tartejzik.

A bakó lassan e*lér a (ialgenbergig. Útja temetőkhöz és szintén az elmúlást jelentő egye'*!) épületed
hez visz. A zsieló temető szakrális he*lye, aztán az egykori halottasház követke‘zik, majel a fertőző lu*- 
te»gvket ellátó kórház épület-e, te)vább a mai ravatale>zó (Havas Boldogasszemy-teMnplenn) és terme'sze1- 
tesen a bitófa hegyet bitorló Újvár. Innen, a „nm nkahelyérőr  néz még e*gysze*r vissza, és e*gy, az övé
nél sokkal sze*bb úton, sokkal elíszese*bl> menetet lát, a szalamanelert.

Az akaelémisták e‘ine‘ e'des-bús felvonulása 1918-ig e*ve*nte* őt is ket-három alkalommal me*görveMi- 
ekvtette*. 1 >e,elig olykor a tc*metőbe‘ me*nt (és e*kkor vakéban bús volt), máskor a valétáláshoz kapesoló- 
dott (és e*kkor \()lt e'des-bús, me»rt a búesúzás minelig szép, ek‘ fájó is), ele* mindig városi ese*ményne*k 
számított. Aztán az impériumváltozás után kieleriilt, hogy a város ugyan me»g tud le*nni az akaelémis
ták nélkül, ek‘ szalamandeM* nélkül nem. 193r>-ben a szláv hittérítők, Konstantin és Mete'd ünnepén a 
főute'án újra szalamandei* kígyózott. A háború után, 1949-ben a bányászoknak külön ünne*pnapjuk 
lett, amiken* a szalamandert já rók  ajkain a régi bányászelalok ismét feleseneliiltck.

Napjainkban re*nelsze*rese*n, sze*pte*mbe*r másoelik hetvégvjén tart ják , és inkább tréfás felvonulás 
lett be*lőle, mint e'des-bús. Ráadásul globalizále'dó világunk itt sémi zárható ki. A szalamaneler ugyan 
még Se‘lme‘c sajátja, ék* a szalamaneleM* során beMimtatott jelenetek, figurák bizony sokszor már m*m- 
zetköziek. Vajon a felvonulók a hagyományokat akarják-e* ápolni, vagy e*gysze*n"u*n esak azt bem utat
ni, hogy milyen méitékbe'n sa ját íto tták  e*l a me'dia, a világháló és e*gyéb informatikai eszközök által su- 
gallt érzésé* két, az ott példaképül állított figurákat?

S a bakó ott, az Akasztófa he‘gyén je>ggal kérelezheti: szükség van-e mégolyán embe*rrc, akinek van 
e*mléke*ze*te, aki valahe)! otthon érzi magát ebben az „összeszűkült” világban, és aki ese*tle*g e*gye*tle*n ú t 
ja  során képze*k*te*ve*l nemcsak a teTet, hanem a különböző ielőpemtokat is át tuelja gonelolni, át tuelja 
élni? Ila  nines, akke>r a Bakó útja e*le')bb-ut(>bb eliH*pte*lenedik...
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Búcsú Selmecbányától

A Selmec-patak völgyében Hontszentantalig

A Selmec-patakot követve, kilépve az egykori Szentantali-kapun, ipari tájon haladunk keresztül. Ott 
állt valamikor az állami kohómű. Selmectől mintegy 5 km-re viszont beérünk (I lont- jSzentantuI  (Au; 
Antol, Sváty Anton) községbe.

A Sclmcc-patak (»gykor forgalmas k(*reskedelmi u ta t,  a Budát Krakkóval összekötőt jelölte ki. így 
tágabb értelemb(»n a Balkánt kötötte össze a Baltikummal. Míg a Selmecbánya környéki települések 
alapítása többé-kevésbé a bányavároshoz kapcsolódott, Szentantal a I lun t-Pázm ány  nemzetség ősi 
birtokaként legelőször az 1266-ban kelt határjárási jegyzőkönyvben szerepel („Sccnantollo” ). A 
k(")vi‘tk(‘ző században a premontrei szerzetesek litavai birtokához tartozott.  A XIV században a 
„Zenthantal” név mellett megjelenik a „Die Au” forma is, azaz a község német betelepülőkkel gazda
godhatott.

A Csábrág-szitnyai uradalom a tőreik időkben kisebb erődítménnyel büszkélkedhetett, amelyet az 
uralkodó 1622-ben adott KoiIÁRY PÚTFRnek. (A várban a XVII. század folyamán megyegyű léseket is 
tartottak.) A bárói ranggal kitüntetett hadfi például Esztergom 1594. évi ostromában is részt vett. Má
sodik felesége B A LA SSA  J r i ) I T  volt, akinek révén a Szitnvát szerezte meg. A család mind a törökök, 
mind a Thököly- és Rákóczi-kurucok ellenében megmaradt az uralkodó pártján. KoiIÁRY A X D R Á s  .JÓ

Z SE F  építettette az előbb említett váracska, erődítmény helyén a nevezetes, s a falu legfőbb látványos
ságát jelentő kastélyt. A család nemcsak Ilont vármegye örökös főispánjait adta, hanem az államigaz
gatásban is magas posztokat töltött be, például KoiIÁRY FKRKXC 1820-tól kezdve kancellár volt. Ot 
azért említjük meg, mert a nagynevű család vek' 1826-ban kihalt. Leánya, MÁRAI AXTÓXIA (ÍABK IUL- 

LA OoiMRc;  F k r d i x á XI) herceghez ment férjhez (ezért a Koháryokat 181 i>-biMi hercegi rangra kellett 
emelni), akik megkapták a Koháry-birtokot (miután — tekintélyes summa lefizetését követően -  1827- 
ben magyar „honfiúsítást” nyertek). így vált a település és a kastély, továbbá az egész szitnyai u rada
lom Koháry—Coburg-birtokká. A falu jelentőségét nemcsak a Koháryak idejében itt ta rto tt  megye- 
gyűlések mutatják, hanem az 1757-ben kapott országos vásár ta r tásá ra  vonatkozó jog  is.

A településre érve*, a vár alatti Xepomuki Szent János-kápolna felirata: „Tolle Koháryanum voa 
coelo Jo hanncs” [=  János, emeld a Koháryak imáit az égbe!)

A vár feljáratánál emléktáblával megjelölt ház eliileelczik; AXDRKJ TRlVlILY-SlTXIAXSKY 
(1841-1 91 6) szülőháza. X(*vezi»tt nemcsak irodalmár volt, hanem IvMKT AXDRÁSsal botanizált is. A 
falu a magyar közéletnek is adott jeles embert, (íRÜXWALI) BÚLÁt (1839-1891). O az 1878-ban meg
jelent Felvidék című röpiratával hívta fel magára a figyelmet; a pánszláv eszmék térhódításának kívánt 
hathatós gátat szabni. Ezzel kivívta például a publicista Ady Endre rosszallását is. A történelem azon
ban a „gründwaldbéláknak” adott igazat; a XX. században az ő jóslásuk, aggodalmuk vált valóra.

S végül megemlítjük Selmec jeles polgármesterét,  SZITXYAI JÓZSKFet, aki 1844-ben Slanka csa
ládi névvel szintén itt született. 1872-től városi jegyző, majd 1895-től az 1906-ban bekövetkezett ha
láláig az ősi bányaváros polgármestere volt.

A kastélyhoz százados liársak alatt sé tálhatunk fel. Az úttól balra egykori gabonaraktárt ,  míg 
szemben valamikori uradalmitisztviselő-házakat láthatunk. A kastély főbejáratához é n Te gondoljunk 
az építtetőire, KoiIÁRY AXDRÁSra. O az (M*(‘detil(‘g kétszárnyas barokk kastélyt 1 7 4 4 - 5 0  között kései 
barokk stílusban a lakít tat ta  át. Az átépítés koncepciója pedig -  miként azt a művészettörténészek 
megjegyzik -  Pithagórász filozófiáját követte, azaz a számok já téká t  éi*vényesítette: annyi kapuja van, 
ahány évszak ( 4 ) ,  annyi boltíve, ahány nap van a héten ( 7 ) ,  annyi kéménye, ahány hónap ( 1 2 ) ,  annyi 
szobája, ahány hét ( 5 2 )  és annyi ablaka, ahány nap ( 3 6 5 )  van egy évben.

Az udvart három oldalról zárt folyosók ölelik körül. Felhívjuk a figyelmet a kápolna külső oldalán 
lévő feliratra, amely az építés befejezésének évérc*, 1750-re utal.
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A díszkút, az egész belső udvar sok látogatóban a sehönbrunni kastélyt idézi tel. Mi viszont arra sze
retnénk rámutatni, hogy Szentantalban és környékén sem az első, sem a második világháború alatt és 
után nem volt olyan „dúlás”, mint például az Alföldön vagy a Dunántúlon. Az épen maradt falak, külö
nösen pedig a belső berendezések a községit és a Koháry-Coburg-kastélyt messze földön híressé teszik.

Az emeleti részen láthatók az eredeti bútorok, tárgyak, ahová egy barokk lépesőházban ju tunk  fel. 
A lépesők fölött D. STAXETTI által készített szobmkat, amctycden továbbá A. Sc i IMI DT ne^gy őselemet 
(tűz, lc‘vegő, víz és fölei) ábráze)ló freskóját láthatjuk. A termed művészettöiténeti értéke* jelentős, egy
kori tulajelonosaik, használóik jó  ízlését dicséri. A bútorokem kívül érdekese*k az aranye)zott lambéri
ák, a stukkók, az igényesen elkészített ajt/rtokok, ajtók feletti festmények, a freskók, az értékes tex
til- és papírtapéták, a folyosóról fűtött majolikakályhák, az intarziás parketták  és a XY III-XIX . szá- 
zaeli kristálvesilláre)k és vele»neei tükrök.

A termek bejárását a 24 személyess c'bédle'íben kezelhetjük. A helyiség bútorzata a XIX. százaelban 
készült. A falon K o i l Á R Y - G o B l ’RU FURDIXÁXI)  (1861-1948) portréja látható; bolgár eári egyenru- 
hában, mivet a balkáni ország trónján 1887-től 1918-ig ült. Ugyanitt további uralkodói arcképek:
I. Pál e>re>sz eár és felesége; F aruk  egyiptomi király; Mária Teiézia szülei; férje, Ijotharingiai Károly 
és kettejük 16 gyermeke. Végül a Bourbon c*saláel három tagjának portréja látható. (A festményekkel 
kapcsolatban hadd említsük mc*g ZsiTYAY JÁ X O S  selmeei kát. gimnáziumi tanár t ,  aki a képeket a szá
zadforduló éveiben restaurálta .)

A következő a könyvtárterem,  ahol a rokokó bútorok, az intarziás szekrény, végül pedig Schwcnin- 
gvr Iloldfény eímű festménye' érdemel figyelmet. A könyvtárról a századfordulón katalógust adtak ki. 
A könyvek ma Selmecen találhatók.

A hálószoba biedermeier i s  empire stílusú. A falakon a bolgár cár, KoiIÁRY-GoBTReJ F k r d i x ÁXI) 

születnek, továbbá Mária Antoinette franeia királynénak a képe függ. (Mária Terézia legkisebb leá
nya XYI. Lajos felesége volt, s mindketten a Nagy Franeia Forradalom mártírjai.)

A dolgozószobában arannyal hímzett ü lőgarnitúrát lá thatunk. Ez  barokk stílusú, míg a vitrined 
ne‘oivneszánszak.

A vadászebédlőben ún. tiroli stílusú, a XX. század elejéről származó bútorok állnak. A különböző 
manufaktúrákból kikerülő, vitrinben elhelyezett edényed is figyelmet érdemelnek.

A pe>rc4ctángyűjtemény külön term et kapott; itt a kor lc'gjobb, legértékcsct)b kollekciói kerülnéd be- 
m utatásra .

A hangversenytermet empire stílusú falfestmények díszítik, míg a XVII. század végéről származó 
illőgarnitúrák kárpitanyaga brüsszeli gobelin.

A következő egy ne‘orokokó ülőgarnitúrával berendezett kabinet, míg a falakon a KoiIÁRY család 
tagjainak arcképe látható. Az átjáróban  egy elefántcsonttal kirakott asztalt találunk, amely a Közel- 
Kcdtről származik.

A kék szalon, az e*gykori hálószoba, berendezése XVI. Lajos korabeli szalongarnitúra. A falakon 
Mária Terézia és Lotharingiai Ferenc és fiúk, II. József  portívja látható. Ugyanitt van XVI. Lajos 
képmása is.

A kínai szalon berendezése a XVIII. század elejéről származik. A tape'ták és a bútorkárpitok igénw- 
sen kidolgozott kínai motívumokat ábrázolnak. Ugyanez éi*vényes a paravánra és a vázákra is. {Ez  utób- 
biak ősi lovagi já tékokat ábrázolnak.) Felhívjuk móg a figyelmet a porcelánból készített kályhákra.

A nagy fogadótermet  bécsi empire stílusban készített, 1810-ből származó bútorokkal rendeztc'd be. 
A tape'ták talán valamennyi terem közül itt a legértékesebbek. A falakat Koliáry András huszárezre- 
eles (XVIII. század közéjjé) tisztjeinek portréja díszíti.

A nagyterem  XVI. Lajos korabeli székedkel van berendezve. I tt is a falakon a Koháry-czrcdbeli 
tiszted láthatók. Ugyanitt még velencei tükröket is láthatunk. Külön kiemeljük SAYOYAI J e x ő  élet
nagyságéi portié ját,  akined hátterét a zentai csata (1697) egyik jelenete adja.

A kis jáitékteretnben összecsukható játékasztalok, bútorgarnitúra és tükreik találhatók. Ezek
II. Maiin augsburgi mester művei. A falon Koliáry Ferenc és leánya, Gabriella, a későbbi Goburgné 
port ívja látható.

A k í s s z í donban  a művészi kiképzésű falburkolat,  a kandalló előtti paraván díszítése, no és a 
csókolózószék érdemet figyelmet.

A római szoba rokokó festményeket és római császárok mellképeit rejti. A bútorzat XVI. Lajos ko
rabeli. Kidéin figyelmet érdeme*! az intarziás rokokó szekrény.
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A játékteremben  barokk biliárdasztal található,ugyanilyen stílusú szekrény, illetve egyéb já tékasz 
talok állnak. A vörös ülőgarnitúra XVIII. századi angol koloniál stílusú.

A vörös szalon holland barokk stílusú (Pieter Breughel világát idéző) szekrényekkel, továbbá 
biedermeier stílusú bútorokkal van berendezve. A falakon főleg holland mesterek festményei láthatók, 
tovább egy XVII. századi, amely Murány várát ábrázolja.

Hálószoba mennyezetes ággyal. A berendezés a XIX. század második feléből való, neobarokk és neo- 
rokokó stílusú. Figyeljük meg: a Ivoháiyak idejéből származó tapéták és bútorhuzatok egységes stílusúak.

S ő i öltöző, amelynek falát franeia szatirikus lapokból kivágott részletek díszítik.
IhiUjozószoba neobarokk stílusban, amely bútorzata a XIX. századból származik. A falakon XIX. 

századi német festők miniatűrjei,  továbbá faintarziák.
Ilölf/fjszoba értékes függönyökkel és neorokokó ülőgarnitúrával.
Végül a kastél íjkápolnába, a Koliáry esalád patrónusának, Nepomuki Szent Jánosnak  szentelt 

templomába nézhetünk be. A szent viaszszobrát itt lá thatjuk üvegkoporsóban. Az épületrészt 1H30 
körül, tehát még a kezdeti időben, az U alakú kastély ielcjén építették, míg a bare>kk freskók 1744-ből 
származnak, és A. Schmielt művei. Ertéke*s a kápe>lna orgonája, amelyet nemrég restauráltak.

A folyosókon  K o i I Á R Y - C o B r R O  F ÜLÖP (1844-1921)  vadászt mféái láthatók. Közülük megemlít
jük  a „Vaes P usz ta” feliratú dámlapátokat,  illetve az Alaesony-Tátrában zsákmánve)lt fajelkakasokat. 
Pgyanesak ő, mint nagy világutazó, gyűjtötte* a különféle, a világ nagyvámsaiból, ismert tu r is tapara-  
di(\somaiból származó képeket, metszeteket,  netalán karikatúrákat.

Visszatéive* még a hazai birte>kukra, feltétlenül m eg ke*ll említc*nünk a jolsvai, görnöri területet, 
ahe>l iel. (rREIXER La jo s  e'isszê á 11 ította a „ (1e)burg he*reze*gi faterm ési táblák”-at. Ezc*ket fia, ifjabb 
(íREIXER La jo s  pontosította, egyik-m ásik alföldi adattal kiegészítette*. Tehát a lu*ree*gi esalád a m a
gyar vadászattörténet me*llett erelészettörténeti szempontbe)! is jelentős. Annál is inkább, me*rt 
( jREIXER a he‘ree*gnél e*rdészeti ösztöndíjat járt ki, ame*llye*l kizárólak m agyarországi hemos -  urada
lomban elolgozók gyc*rme*kei, illetve cipszerek -  eliákok se*lme*ei tanulását segítették  e*lő. íg y  kezelte* pá
lyáját a később nevezetessé váló e*rdészek koziil DlYALI) ADOLF, IiOXER VILMOS és ILLÉS XÁXDOR 
a K<)háry-(1e>burg-uraclale>mban. Szintén itt, a cssaláel sze)lgálatában álló je*le*s c*rclészek között em lít
jük me*g IIe*lm E m u t. Xe*ve*ze*tt szentantali erelőmesterként az I'ngarisoher Forstverein egyik alapí- 
te>ja, niajel pedig választm ányi tagja és alelnöke volt. Az egylet se*lme*ei közgyűlésének előkészítésébe*n 
és lebonyolításában já tszo tt jelentess szere*|)e*t.

A ki\stc\v földszintjén vaelászati és halászati kiállítást alakítottak ki. (A korábban itt le'*vő e*relésze*- 
ti részleget Zólyomba költöztették át.) Itt a régi pre*parátume>k me*lle*tt, kőzett figye*le*mre méltó a va- 
elászat e*gyke>ri eszközeit bemutató részle*g.

A kastély e*gy 5 hektárnyi kiépített parkban, illetve* a lmzzá csatlakozó 25 hektár  erelőbe*n áll. A 
park tipikus pélelája a XIX. százaeli angolkertnc‘k. Igaz, az épület mögött m ár e\sak nye)mokban 
fc*ekzhe*tő tel a mértani szabálye)k szerint nyírt (puszpáng) sövény, a parte*!*.

A park többi részében az emeleti, őshoims fás növényzetet használták fel annak kialakításához. 
Bükk, liársak, juliamk, gye*rtyán, luefenyő, erelei- és jc*genvc*fc*nyők alketják az álle)mány (park) java 
részét. Az így kialakuló képet esak nagyem ke*vés e*xótával (tiszafa, dugiászfenyő) színe*sítik.

Jól me‘gfigye*lhető az angolpark jelle*gzete*sse*ge*. Azaz, a kezelt parkrészlet foke>zatosan olvael be*Ie* 
a hasonló fafajokból álló, környező állományba. A kialakített,  keze*lt utak  foke)zatosan erelei ösvénye*k- 
ké válnak. S a látogató nem érzékeli, hogy a parkét már elhagyta és a te*rmésze*te*s e*rele)be*n já r .  Az an- 
ge>lpark romantikus, sze*ntimentális elemeiből a kert kialakításán kívül eJvan parképítészeti berende*- 
zéseket is találunk mint a m űbarlang (gre)tta), filagória, vízesés és mesterséges tavacska.

Ez utóbbit a Tópataki-te>ból vezetett, fával béle*lt árok táplálja, amely ám k az e*gykori bányavízve*- 
ze*tékke*l azonos,s a kastély vízellátását sze>lgálta. I la  a kastély mögé kerülve, a keletre vezető völgyön 
fölfelé indulunk e*l, mintegy 100 meter után  az út mc*llett megtaláljuk e*zt a vízvezetőárket, ami ipar- 
történeti csillékként szemlélhető.

Végül megemlékezünk a parkban 1995-ig állt óriási, Közép-Európa e*gyik legmagasabb mamut- 
fenvőjéről. Ma csak a törzsmetszetet cse)elálhatjuk mc*g a te*mple)m felőli oldalon, a grotta előtti tisz
táson. (A fát 1878-ban K()I IÁRY-(1O B l TR<i F f  LOP ültette Lipót nevezetű fia születése alkalmából.)

A kastély kertje mellett egyken* hársfasor vezetett, a község templomához. (Ma az út mellett új 
ültetésű fák állnak.) A templom elődjét a török ielőkben (1592) ILLÉSIIÁXY ISTYÁX e-saláelja hozta lct-  

re*. Annak lebontása után a je*lenle*git 1754—1 755-ben építették.
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A késő barokk stílusú, Remete (Xagy) Szent Antalnak szentelt templomot azóta is többször átépí
tették. (Üvegablakai például az államfordulat u tán készültek.) Igazi nevezetessége* nem is az épület, 
hanem az, hogy se>káig itt ta r to t ták  a XVI. század nagy festőjének, M S mester oltárának néhány 
részletét. Selmc*cről került (tópataki „rejtőzköclést” követeden) Szentantalra, ma.jel az e‘sztergomi és 
budaj)e»sti múzeumokba. Egy képét, a Jézus születését, azonban továbbra is a szentantali templemiban 
őrzik, amiért érde*mcs a plébániát, illetve a gondnokot megkeresni vele, a templomot kinyittatni.

A templom mellett, található temetőbe is érelemes betérni. Erclc*kc*s régi sírc*mlékek, köztük a 
Kache*lmann-féle vihnyei gyárban öntött  vaske*resztek, sírfeliratok utalnak a falucska egykori, több 
nemzet iséget kéj)viselő lakóira.

Végül még egy dolgot említünk mc*g. A település, illetve* a templom nc*ve* Xagy Szent Antal Ilont 
me*gye*i különös tiszteletére utal. Egészen a XIX. század végéig a vármc‘gyc* jelentős családjai iigyel- 
te*k arra, hogy fiúgyermekei közül e*gyct Antal névre kereszteltessenek.

A várostól való (ideiglenes!) búcsúzásra legcélszerűbben egy selmeei akadémista nyári vakációra 
történő hazame*nctelét idézhetjük. BAKTIIOS ( iVI LA naplójába 190-] július 27-28-án  e*zt írta: „2 óra 
alatt izzadva pakkolok. Egy facér 1 koronáért leviszi a hátán. 49 kiló! Mennék éjjc*l magam, de* Aurél 
tartozik koronával ( .. .)  I)u. naplopás, Auréltól )]-|a|n (Felír, Xagyváthy) indulunk 2-kor. Jó  gyor
san a rossz és poros úton Icsétálunk. En csak a kardomat viszem. Czéloni: tudja Iste*n. Párkánytól 
vonaton P es tre” (majd Xagykanizsára utazott).

S őssze*l, októberben kezdődik újra a tané*v, mert „I la  Selmec hív... menni ke*ll!
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Elköszönő

A végzős diákok 18().*5-ban ezekkel a szavakkal búcsúztak a várostól:

„Liebe. Schcinnitz , du bist ciné lanyuril iye, arme, unyepfleyte S ta d t  und doch yibst du uns dir  
schönstcn und ylücklidistcn Tayc unscrcs Lcbens. W irsehen (dics in yoldcncn Fürben der Juyend und 
ciyliihcndcr Lirbr. Allé dcine Berührunycn blcibcn in unseren (icdanken (ds (Ilücksyefüddc vr crfüdltcn 
Sdinsucht und bcylcitcn uns bis zuni (irabe. A u d i (fii dér Xeiyc un se rés Lcbens, icenn ir ir  die letzfen 
Beste dér l loffnuny unseren Fnkeln übcryeyen, irird unsere Liebe zu d ir  nicht scíurücher. Sic bleibt in 
uns (inch im schrcckUdun Todcsanycnblick.

I)u, (tltes Schcmnitz! I)u hasi uns die Ilcrzcn (jenoininen und ívir habén uns nicht vertcidiyt. Sic  
yehören d ir , obirohl ir irde in e  Klcinhcit und (lein A ltér  viclnuds verspotteten und manchmal auch deine 
yroBc Scdc dcmütiytcn. Wirlieben didi.  Du bist die Stadt, in dér schönstcn Trduinc zű r  Welt kommen, 
die ir ir dús yunze Lében hindurch trüumcn. Yerzcih uns, dúl;] ir ir  d id i  rcrlassen miissen und unsere 
Traume ú r i t  ron d ir  trümnen urrden. Tausende von herrlichcn unter dcineu altén Muucrn irrlcbtcn  
Wcilcn, dús sind dics starken Fesséln, die uns zu d ir  biliden. Sic s ind  stürker uls die Fcrncn und der Tód. 
Wir icürdcn unsere K inder  bestéiden, fa l ls  ir ir  vcryátien und nicht (dics dufür tatén, (lati d id i  auch sic 
erkennen und unsere Liebe bcyreifen kőimen.

„Kedves Schncc, te cyy unalmas, széffény és ápolatlan rúros ruyif, de méyis neked köszönhetjük életünk  
Icyszebb és Icyboldoyubb napjait.  Mindent az ifjúsáy és a kimeríthetetlen szeretet aranyszínében léitunk. 
Minden rele ruló kapcsolatunk boldoysáyként és kieléyítctt ráyyként m arad  mey bennünk, amely elkísér 
u síriy. Életünk utolsé) pillunutuibun, mi m ár unokáinknak adjuk út a maradék reményünket, akkor sem 
lesz az irántad raló szeretetünk yiyenyébb. Velünk m arad  a halálunk leyrettenetesebb p il lanatában is.

Te rén Schncc! E lloptad szírünket, és mi ettől nem tudtuk m ayunkat mcyérni. Elloptad, noha kicsi- 
séycdct és ésáyodut sokszor észrerettük, és időnként nayy lelkedet is meyaláztuk. Szeretünk. Te vayy  az a 
város, amelyben a Icyszebb á lm aink  váltak valóra, és amelyből eyész életünkben álmodunk. Bocsáss mey, 
hoyif méyis cl kell hayynunk, és á lm ainkat tőled távot kell álmodnunk. A z  örey fa la id  (dalt eltöltött sok
sok yyönyörií p i l lanat alkotják azokat az erős bilincseket, amelyek hozzád kötnek. S ezek erősebbek a tá 
vol sáy nád, a halálnál. Mcylopnánk yyermekeinket, ha nem tennénk mey mindent azért , hoyy téycd ők 
szintén meyismcrhcsscnck és a mi irán tad  való szeretetünket meyérthcssék.

„Szép kis város Selmecbánya -  énekelték az egykori akadémisták szerte az országban. A város 
szépségeit a házakhoz, hegyekhez, emberekhez kötfxlö emlékek felidézése* tette  feledhetetlenné. Eze
ket az emlékeket természetesen ki-ki magával vitte a sírba. Néhány selmeei nótát,  kevés érzelmi, han
gulati leírást, egy-egy írásban is nu»görökített anekdotát hagytak ránk. Na és a várost, hogy mi is tölt
sük meg emlékekkel, felfedezésekkel. Jelen könyvünkkel mi csak a házak és hegyek ismeretéhez tu 
dunk segítséget adni. De mégis, a selmeei vademecummal -  szándékunk szerint -  talán könnyebb lesz 
a városhoz kapcsolódó élményeket megszerezni és feldolgozni.

Amikor már ismerjük Selmec nevezetes házait, amikor m ár tudjuk az Akadémia épületének ren
deltetését, amiken* már já r tu n k  Kisiblyén, Szklenón vagy a Szitnyán, amikor m ár láttuk a vámst a 
Kálváriáról és a Paradiesom-he'gyröl, gondoljunk a Se*lmek(töl búcsúzó akaelémistákra. Ezt a várost 
hagyták itt Balogh Laci zenekarának kíséretedben a vigaelóbe'Ii bál után az örök ígéretekkel és foga
dalmakkal. „Az út, mely hazámba visszavisz, filiszteM* leszek magam is -  énekelték, s a Sze»ntantali- 
kapunál félhangzett a búesúköszöntés: Yalete*!
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Felhasznált és ajánlott irodalom

A TERMÉSZETI VISZONYOKHOZ
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Névmutató

T E L E P Ü L É S E K

Almás (Jabloííovce) /  80
Antol (Szentantal; Au; Swáty Anton) /  147
Au (Szentantal; Alitól; Swáty Anton) /  147
Bacsófalva (Pocúvadlo) /  82
B a d ’an (Bagyan) /  80
Bagonya (Bohunice) /  80
Bagyan (B ad’an) /  80
Bajerdorf (Ilontnémeti; I lontianské Nemce) /  79
Bakabánya (Pukanz; Pukanec) /  80
Banka, Kisbánya (Schüttersberg; Banky) /  141
Bankv (Kisbánya, Banka; Schüttersberg) /  141
Banská Belá (Bélabánya; Dilin) /  118
Banská I lo d ru sa  (Ilodrusbánya; IIodritsc.il) /  140
Banská Stiavniea (Sehnecbánya; Schcmnitz) /  27
Bansky Studenec (Tópatak, Kolpach; (loldbach) /  118
Bát (Bátovce) /  80
Bátovce (Bát; F ranenm ark t)  /  80
Berencsfalu (Prinzdorf; Prencov) /  80
Besserung (Peszerény; Peserani) /  141
Bélabánya (Dilin; Banská Belá) /  118
Bohunice (Bagonva) /  76
Bzenica (Szénásfalu; Senitz) /  141
Dilin (Bélabánya; Banská Belá) /  118
Eisenbach (Vilinve; Vyline) /  141
Felsőbesenyő (Ilronská Dúbrava) /  88
(íaramberzence (Ilronská Brezniea) /  88
(liesslúibl (Kisiblye; Kvsihybel) /  112
(Jlaserliau; (xassliütten (Szklenófürdő; Sklene Tepliee) /  141
(loldbacli (Tópatak, Kolpaeli; Bánsky Studenee) /  118
Ilegybánya, Szélakna (Piarg, Windseliaelit; Stiavnieké Bane) /  82
Ilodritsch (Ilodrusbánya; Banská Ilodrusa)  /  140
Ilodrusbánya (Ilodritsch; Banská I lodrusa)  /  140
Ilontianské Nemce (Ilontnémeti; Bajerdorf) /  79
Ilontnémeti (Bajerdorf; Ilontianské Nemce) /  79
Ilronská Brezniea ((iaramberzenee) /  88
Ilronská Dúbrava (Felsőbesenyő) /  88
Ilija (Illés) /  140
Illés (Ilija) /  140
Istvánháza, Szituvá tő (Stefultov; Steffelsdorf) /  189 
Jablonovce (Almás) /  80 
Kecskés (Kozelnik) /  88
Kisbánya, Banka (Schüttersberg; Banky) 1 / 1 4 1
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Kisiblye ((íiesshiibl; Kvsihybel) /  112
Kolpach, Tópatak ((íoldbach; Bansky Studenec) /  118
Kozehiik (Kecskés) /  88
Kvsihybel (Kisiblye; (licsshiibl) /  112
Lenge (Teplitzdorf; Teplá, Podlioric) /  141
Peserani (Pesterény; Besserung) /  141
Pesteróny (Besscrung; Peserani) /  141
Piarg, Windschacht (Ilegybánya, Szélakna; Stiavnieké Bane) /  82
Pocúvadlo (Bacsófalva) /  82
Podlioric, Teplá (Lenge; Teplitzdorf) /  141
Prencov (Berencsfalu; Prinzdorf) /  80
Prinzdorf (Berencsfalu; Prencov) /  80
Pukanec (Bakabanya; Pukanz) /  80
Pukanz (Bakabánya; Pukanec) /  80
Schcmnitz (Selmecbánya; Banská Stiavniea) /  27
Schiittersbcrg (Kisbánya, Banka; Banky) /  141
Sehnecbánya (Schcmnitz; Banská Stiavniea) /  27
Senitz (Szénásfalu; Bzenica) /  141
Sklené Teplice (Szklcnófiirdő; (Jlaserhau) /  141
Steffelsdorf (Istvánháza, Szitnyatő; Stefultov) /  141
Stefultov (Istvánháza; Szitnyatő; Steffelsdorf) /  141
Stiavnieké Bane (Ilegybánya, Szélakna; Piarg, Windschacht) /  82
Szentantal (Au; Antol) /  147
Szklcnófiirdő (Glaserhau; Sklené Teplice) /  141
Szélakna, Ilegybánya (Piarg, Windschacht; Stiavnieké Bane) /  82
Szénásfalu (Senitz; Bzenica) /  141
Szitnyatő, Istvánháza (Stefultov) /
Teplá, Podlioric (Lenge; Teplitzdorf) /  141 
Teplitzdorf (Lenge; Teplá, Podlioric) /  141 
Tópatak, Kolpach ((íoldbach; Bansky Studenec) /  118 
Yihnye (Eisenbach; Yyhne) /  141 
Yyhne (Yihnye; Eisenbach) /  141
Windschacht, P iarg (Ilegybánya, Szélakna; Stiavnieké Bane) /  82 

IH T Á K , T E R E K

Akadémia utca, Bélabányai út (Akademická ul.) /  110
Akademická ul. (Akadémia utca, Bélabányai út) /  110
Alsó utca, Erzsébet utca (I)olná ul.) /  89
Alsó Rózsa utca (Dohiá Ruzová ul.) /  96
Andreja Kmet’a ul. (Arany utca, Deák Ferenc utca) /  90
Antona Pccha ul. (Zsigmondy utca) /  98
Arany utca, Deák Ferenc utca (Andreja Km et’a ul.) /  90
Bélabányai út, Akadémia utca (Akademická ul.) /  110
Deák Ferenc utca, Arany utca (Andreja K m et’a ul.) /  90
Dolná ul. (Alsó utca, Erzsébet utca) /  96
Dolná Ruzová ul. (Alsó Rózsa utca) /  89
Erzsébet tér  /  148
Erzsébet utca, Alsó utca (Dolná ul.) /  89 
Ezüst utca (Strieborná ul.) /  91 
Honvéd utca (Sládkovicova ul.) /  99 
Kossuth Lajos tér  (námestie SNP) /  91 
Xámestie S X P  (Kossuth Lajos tér) /  91 
Xovozámocká ul, (Pécli Antal utca) /  108
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Oberer Ring (Szentháromság tér; Trojicné námestic) /  92 
IVch Antal utca (Xovozámocká ul.) /  108 
Sládkovicova ul. (Honvéd utca) /  98 
Strieborná ul. (K /üst utca) /  91
Szentháromság tér  (Oberer Ring; Trojicné námestic) /  92 
Trojicné námestic (Szentháromság tér; Ob(*rcr Ring) /  92 
T Yansovej ul. (Yöröskúti utca) /  95 
Yöröskúti utca (T Yansovej ul.) /  95 
Zsigmondy ut.cn (Antona Pecha ul.) /  99

YÁRONI X E Y E Z E T E S S É U E K

(61) Alsó evangélikus temető /  99
(19) Alsó gyógyszertár /  87

(2) Arpád-házi (Türingiai)  Szent Erzsébet-kápolna =  Kostolik sv. Alzbety /  99 
(78) Bányászati és kohászati palota /  108
(11) Baumcrth-ház /  90
(88) Baumgartcn-ház /  95
(56) Belházy-ház /  99
(69) Bélabánya i-kapu /  104
(41) Boschányi- (Száj hely-) ház /  9;5

(4) Cipőgyár /  87 
(8) Dohánygyár /  87 

(68) Erdészeti Kísérleti Állomás /  104 
(72) Erdészeti palota /  107
(89) Evangélikus líceum /  95
(27) Evangélikus templom /  92
(65) Faller-ház /  108
(62) Felső evangélikus temető /  99 

(7) Fizély-kert /  89
(16) Flcmming-ház /  90 
(71) Fortuna-ház /  104
(59) Fraucnbergi- (Havas Boldogasszony-)templom =  Kostol P Márie Sneznej) /  99
(22) Fritz-ház /  91
(9) (ílanzcnberg-tárna /  89
(59) Havas Boldogasszony (Frauenbergi-)tem|)lom =  Kostol P  Márie Sneznej /  99
(60) Ilegybányai- (Szélaknai-, Piargi-)kapu =  Piarska brána /  99
(17) Ileim-ház /  91 
(88) Ileinz-ház /  95 
(48) Ilellenbach-ház /  95
(28) Ilohehaus (Magasház; Prasovnya) /  92
(66) Ifjúsági Kör háza /  75
(26) Irgalmas nővérek leányiskolája /  92
(40) Joerges nyomda /  95

(1) Kálvária /  84
(18) Kamaraház /  90
(51) (Kék)Szőlő Fogadó /  98
(46) Keller-ház /  96
(74) Kémiai palota /  108
(57) Klopacska /  99
(20) Krecsmáry-ház /  91
(64) Leányvár (Újvár) =  Xovyzámok /  108 
(82) L ienpacher-Reutter-ház /  94 
(87) Litschauer-ház /  95
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(8(i) Lövölde /  95
(28) Magasház ( I Iohehaus; Prasovnya) /  92
(80) Marsehalkó- (Zsembery-)ház /  92 
(25) Mária-szobor /  92
(i:>) X agyból dogasszony- (1 >lrba 1 ii<i-)tcknij)Iom =  Kostol Xanebovzatia P Márie /  90
(58) Xeusehwanter-ház /  98
(12) Ocsovszky-ház /  90 
(77) ( )posta / 1 1 1
(-">()) Ovár =  S tary zámok /  9()
(()S) Paeher-táró /  104

(5) Pénzügy őrség /  87 
(()()) Piargi- ( IIegybányai-, Szélakiiai-)kapu =  Piarska brána /  99
(14) Piarista rendház /  90 
(45.) Pisehl-ház /  9()
(15) Plébánia- (XagyboIdogasszony-)t(‘mplom =  Kostol Xanebovzatia P Márie /  90
(28) Prasovnya (I Iohehaus; Magasház) /  92
(18) Privitzky-ház /  91
(70) Professzori villatelep /  104
(7(>) Római katolikus főgimnázium /  110
(59) Római katolikus t(*m(»tő /  99
(81) Rotlialm- (Rubigalli-)liáz /  94 
(81) Rubigalli- (Rothalm-)liáz /  94 
((>8) Sehaoht /  99
(42) Szarvas Szálló /  95
(41) Szájbcly-(Boschányi-)ház /  95
(2) Szent Erzsébet-kápolna =  Kostolik sv. Alzbety /  87
(29) Szentháromság-szobor /  92
(28) Szent Katalin-templom =  Kostol sv. Katariny /  91 
((>()) Szélaknai- ( IIegybányai-, Piargi-)kapu =  Piarska brána /  99 
(44) Szitnyai-ház /  9(i 
(51) Szelő Fogadó /  98 
(85) Tanítóképző épületi* /  95 
(84) Tanítóképző internátusa /  95

-  Terasz /  90
(47) Trenesánszky-ház /  9(j 
(64) I j v á r  (Leányvár) =  Xovy zámok /  108 
(24) Városháza /  91
(75) Vaskohászati anyagvizsgáló laboratórium /  108 
(54) Városi kórház /  98
(10) Velies-ház /  90 

((>) Vigadó /  87
(21) Wankovics-féle üzlet /  91 
(80) Zsembery- (Marschalkó-)ház /  92 
((w) Zsidó imaház /  104
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