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Tekintettel arra, hogy a „mindenütt je-
lenlét” trükkjét még nem találták föl, az
újságíró kollégákkal együtt az Akadé-
miát megcélzó belvárosi séta-progra-
mot választottuk a fölkínált 14 lehetõ-
ség közül. Be kell vallani, régen álltunk
ilyen frusztráció elõtt, mert nehezen
tudtunk választani a csábítóbbnál csábí-
tóbb programok közül. (lásd Erdészeti
Lapok május) De nem bántuk meg,
mert Mizik András szakértõ vezetésével
ízelítõt kaptunk az egykori selmeci diák-
élet helyszíneirõl.  Ott állt elõttünk
mindjárt a Zsembery-ház, a vadonatúj
emléktáblájával. Csak remélhetjük,
hogy ez a tábla nem válik stigmává, és
romboló kezek áldozatává. Sõt, egyszer
majd talán megcsodálhatjuk eme neve-
zetes ház belvilágát is, ahol Wilckens
Henrik Dávid az elsõ elõadást tartotta
1809. februárjában, a császár születés-
napján. Csak a legmerészebb álmaink-
ban fogalmazódik meg, hogy egyszer
még akadémiai múzeumot rendezhe-
tünk be az épületben. Ott székelt a le-
gendás Ifjúsági Kör könyvtára is (maga
a kör épülete a Kamara székházától
nem messze egy mellékutcában látha-
tó). De a tudomány és a kultúra mellett
a szórakozásnak is jutott, hisz’ itt tartot-
ták a Katalin-bálokat is. 

A Városháza mellett elhaladva indul-
tunk a Belházy- és a Leipold-épületek fe-
lé. Ezekben is oktatás folyt egykor. Nem
messze onnan egy kultúrtörténeti legen-
da, állítólag a sarkon álló patikában se-
gédkezett Csontváry Kosztka Tivadar, a
Selmecbánya látképe címû, már emlege-
tett kép alkotója. A szemben lévõ egyko-
ri fogadó, a Kék Szõlõ névre hallgatott,
amelyben a magyarérzelmû diákok ver-
tek tanyát. A német Bursch-ok a Szent-
háromság-tér egyik kocsmájában játszot-
tak domináns szerepet. A kiegyezést kö-
vetõen Selmec Akadémiája egyre inkább

magyar intézmény lett nyelvében is, és a
nemzetiségi villongások elültek. 

Az Óvár alatt, az egykori kémia órák
helyszínén is jártunk, abban az utcában,
amely alatt folyik a Selmec-patak. Akár-
csak Sopronban a Rák-patak. A fõutcán
tisztelegtünk a Jaqueline-ház elõtt, ahol a
névadó a kémiai-metallurgiai elõadáso-
kat tartotta egykor. Csaknem szomszéd a
Mafla-sarok, ahol a megfáradt akadémis-
ták támasztották a falat. Nem messze on-
nan áll az egykori pénzverde épülete, egy
takaros sarokház, amely egy idõre átvette
Körmöc szerepét.

Csaknem szomszédja a Kamara,
amely a Bányakamarának adott otthont.
Ebben zajlottak a nemesfémekkel kap-
csolatos legfontosabb ügyletek.

Az Akadémia fõbejárata mellett elha-
ladva megtekintettük az egykori pro-
fesszorok szolgálati lakásainak helyet
adó nevezetes Fortuna-házat, amely ma
szintén Narodna Kulturna Pamatnika. 

Az ún. Alsó Botanikus Kertben, 1836-
ban ültették az elsõ 77 fafajt, majd 1854-
ben bõvítették a kertet az egyháztól
megvásárolt területen a dendrológiai
gyûjtemény számára. Sok vita zajlott
körülötte, hogy egyáltalán alkalmas-e
erre a célra, mert rossz talajú, vizenyõs
terület volt. A mamutfenyõk telepítését
is vitatták, de mint az élõ példák mutat-
ják, alkalmasnak bizonyult. Annak ide-
jén 15 fát ültettek, s ma is díszlik tíz, kö-
zel 40 méteres példány. A kertben mint-
egy 500 faj található. 

Megtekintettük az Erdészeti Palotát,
amelynek aulájában ott áll az a rönk,
amelyet a soproni Alma Materbõl tol-
tak el ide néhány évvel ezelõtt az
egyetemisták. Az elsõ emeleti auditóri-
um maximumban, az Akadémia egy-
kori nagyelõadójában készült egy cso-
portkép, majd gyülekeztünk újból,
mert sétánk egy hivatalos programmal
folytatódott az Erdészeti Palota elõtt. A
bejáratot keretezõ két újjávarázsolt
amforát – a Gemenc Zrt. ajándékát –
avattuk föl. 

Az 1892-ben átadott épületrõl Bart-
ha Dénes professzor tartott ismertetõt. 
Az 1879-es erdõtörvény következté-
ben megnõtt az igény az erdõmérnö-
kök iránt. Mindez a hallgatói létszám
nagyarányú növekedését vonta maga
után, tehát új épületet kellett emelni
ehhez a „kapacitásnöveléshez”. „Elo-
dázhatatlan egy egészen új épület épí-
tése az erdõmérnöki oktatásnak” – je-
lentette ki 1885-ben Farbaky István, az
Akadémia akkori igazgatója, aki
egyébként a bányagéptani tanszék ve-
zetõje volt. Ez a kijelentés azért volt
fontos, mert addig a bányászok és a
kohászok mindenben elsõbbséget
élveztek az Akadémián belül. Ezzel te-
hát a szakok közötti egyenlõség elve
nyert polgárjogot. 

…elõdeik nyomában
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A palotát 1888 és 1890 között építet-
ték föl. A hivatalos átadásra azonban
csak 1892. június 26-án kerülhetett sor.
A fényes ünnepségen 219 notabilitás
jelent meg, köztük két miniszter,
Bethlen András a földmûvelésügyi tár-
ca vezetõje és dr. Wekerle Sándor pénz-
ügyminiszter. De eljött tíz országgyûlé-
si képviselõ is, köztük Farbaky István,
aki Selmec- és Bélabánya szabad kirá-
lyi városok képviselõje is volt. Az avató
ünnepségen egy testület nem képvisel-
tette magát, mégpedig az Országos Er-
dészeti Egyesület. Azzal indokolták tá-
volmaradásukat, hogy az erdészeket a
bányászok és a kohászok mindig hát-
térbe szorították. Ma már tudjuk, hogy
ez rossz döntés volt. Õk is belátták té-

vedésüket, és amikor 1900-ban a szom-
szédos Bányászati és Kohászati Palotát
adták át, az avatáson már együtt ünne-
peltek az Országos Magyar Bányászati
és Kohászati Egyesülettel. Az Erdészeti
Palotát két, több mint évszázados ma-
mutfenyõ vigyázza, a bejáratot pedig
két oldalról egy-egy kehely ékesíti.
Ezek újultak meg a vándorgyûlés alkal-
mából (a Gemenc Zrt. ajándékaként), s
reméljük jelképes erõt hordoznak – fe-
jezte be avatóját Bartha Dénes pro-
fesszor. Az avatáson részt vett Rudolf
Valovic, az épületben jelenleg mûködõ
középfokú erdészeti tanintézet igazga-
tója is, aki elmondta, hogy 11 millió ko-
rona állami támogatást kaptak az épü-
let felújítására.




