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Szeniorok Selmecbányán

val munkába hívták a munkásokat. Elhaladunk a városháza 
mellett, majd felkapaszkodunk az Óvárhoz. A 13. században 
épült templomot a török támadások idején erőddé alakítot-
ták át. Szerda lévén a várban rendezett kiállítások zárva 
vannak, különben is, rengeteg a látnivaló, haladunk tovább. 
A város főtere, a Szentháromság tér a 14–16. században 
épült ki. Megtekintjük a barokk Szentháromság-szoborcso-
portot, az információs központban térképeket, prospektuso-
kat gyűjtünk. Végighaladunk a Rózsák utcáján, ahol az egy-
kori tanárok házai állnak. A szépen helyreállított épületek 
előtt most is rózsák virulnak. Fényképezünk itt is, talán in-
nen a legszebb a panoráma. Megérkezünk a hajdani Aka-
démia, az Alma Mater épületegyütteséhez. Az aulában fő-
helyen látható az a bányászcsille, amelyet az utókor hálás 
képviselői, a Miskolci Egyetem diákjai gyalogosan, látvá-
nyos ceremóniával toltak ide. Lelkes idegenvezetőnk erről 
és a többi látnivalóról egyaránt a bennfentes hitelességével 
számol be. Lehetőségünk nyílik arra is, hogy az eredeti ál-

lapotában megőrzött kémiai előadó padjaiban foglaljunk 
helyet. Már erősen az ebédre gondolva sétálunk az Akadé-
mia botanikus kertjében. A hölgyek öten-hatan összefogva 
fogják körül a mamutfenyők törzsét, mások a sombokrok 
hatalmas szemű termését rágcsálva csillapítják gyomruk 
korgását.

Megrendelt ebédünket a Kachelman panzióban fogyaszt-
juk el. A menü ízletes, a sör „vágott” (vagyis az alsó fele 
szőke, a felső része barna). Ebéd után beülünk az evangéli-
kus templomba, majd három részre szakad a csoport (de ez 
Selmecbánya, nem Trianon – hamarosan újra együtt le-
szünk). Van, aki az óvárosban marad, a többség buszra száll. 

2014. szeptember 10-én, reggel fél hétkor, a Stefánia úti 
MFGI székház előtt gyülekezik egyesületünk 47 tagja. Ifjú 
szeniortársunk, Ormos Tamás vezetésével fogunk a mai nap 
Selmecbánya bányászhagyományaival ismerkedni.

Ragyogó napsütésben érkezünk a városba. A világörök-
ség részét képező belvárosból a buszok kitiltva, nagy sétá-
nak nézünk tehát elébe. A busz a temető mellett parkol, a 
látogatást ezért mindjárt itt kezdjük. A világ első bányászati 
akadémiáján oktató professzorok nyughelyei között felke-
ressük Péch Antal sírját. Az akadémikus bányamérnök, a 
Bányászati és Kohászati Lapok alapító szerkesztője tisztele-
tére elhelyezzük a Magyar Geofi zikusokért Alapítvány és a 
Magyar Bányászati és Földtani Hatóság koszorúját. Innen 

folytatódik a közel háromórás városnéző sétánk. A Klo-
pacska (ma teaház) épülete arról nevezetes, hogy itt őrizték 
a bányászcsaládok segélyezésére létrehozott társpénztárt, de 
a lázadó bányászokat is ide zárták. Nevét onnan kapta, hogy 
itt függött az a keményfa deszka, amelynek megkongatásá-

Koszorúzás a professzorok sírjainál. A koszorú szalagján: „Péch 
 Antal bányamérnöknek a hálás utókor; a magyar geofi zikusok és 

az MBFH nevében”

Szalamandrák: a legenda szerint ők hoztak hírt az ezüst- és arany-
lelő helyekről
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Akiket szakmai érdeklődése a föld alá szólítja, azok a bá-
nyászati skanzent tekintik meg. Mások élveznék még az 
őszi napsütést, ők körbejárják a Bacsófalvi tavat. Ez a tó a 
legnagyobb eleme annak a víztározórendszernek, amelyet 
Mikovinyi Sámuel vezetésével a 18. század első felében 

építettek ki. A tórendszerben tárolt víz potenciális energiáját 
felhasználva működtették a bánya szivattyúit, szállítóberen-
dezéseit és az ércelőkészítő gépeket.

A délutáni program végeztével dicséretes módon, idő-
veszteség nélkül és teljes létszámban buszra szállunk. Ha-
zafelé sem maradunk látnivaló nélkül: Tamás jóvoltából a 
soproni és a miskolci diákok hagyományápolásáról nézünk 
fi lmet.

A tanulmányutat a Magyar Geofi zikusokért Alapítvány a 
Magyar Bányászati és Földtani Hivatallal közösen szervezte 
és fi nanszírozta. Minden résztvevő nevében köszönet érte, 
valamint köszönet Dr. Ormos Tamásnak az élvezetes szak-
mai kalauzolásáért.

Rezessy Géza,
MGE Szeniorok Bizottsága nevében

Felkészült és mindig vidám vezetőnk, Ormos Tamás professzor 
végig érdeklődésünk középpontjában

Emléktábla a világ első bányászati akadémiájának alapításáról és továbbépítéséről

Az Akadémia botanikus kertjének egyik mamutfenyője körül


