
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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