
A hallgatók szervezetei Selmecen, majd Sopronban

A selmeci akadémia annak idején az egész Habs-
burg-birodalom bánya- és erdõtisztjeit készítette elõ hi-
vatásuk betöltésére, fõleg a császári és királyi kamara
birtokai és vállalatai részére. Így érthetõ, hogy oktatási
nyelve és az oktatáson kívüli érintkezés nyelve többsé-
gében német volt. A németországi egyetemekmintájára
Selmecen is a hallgatók közössége, az ún. Burschen-
schaft irányította az ifjúság életét, s ez a város életére is
rányomta bélyegét. Az 1820-ban alakult német szellemû
Burschenschaftban, melynek hivatalos elnevezése
�Deutsche Gesellschaft in Schemnitz� volt, a városi pol-
gárok szintén részt vehettek. 1830-ban a csehországi
hallgatók �Slavia� elnevezéssel külön kört alakítottak.

A magyar diákság eleinte az 1832-ben alakult �Sel-
meci Magyar Olvasó Társulat�-ba tömörült, de részt vet-
tek a selmeci evangélikus líceumban létrehozott �Ne-
mes Magyar Társaság�-ban és 1845-tõl a �Selmeci Ma-
gyar Irodalmi Kör�-ben is. Utóbbiaknak selmeci közép-
iskolai diáksága idején Petõfi Sándor is tagja volt. A ma-
gyar közösségek nemcsak szórakoztató programokat
szerveztek, de kivették részüket az akadémia szakmai
munkásságából is. Egyik nagy értékû kiadványuk volt a
�Bányamûszótár� Belházi, Herepey és Szabó József pro-
fesszorok szerkesztésében.

1879-ben alakult meg az akadémián az �Ifjúsági
Kör�, amikor az 1867-es kiegyezés után a magyar lett az
oktatás nyelve. Ez a szervezet vette át a vezetõ szerepet,
összefogva a selmeci diákokat és kifejlesztve az össze-

tartozáson, kölcsönös megsegítésen alapuló szellemet.
Sopronban az áttelepülés után az Ifjúsági Kör töretle-
nül folytatta mûködését.

A köri diákéletet vezetõ tisztségviselõk, illetve irá-
nyító szervek Sopronban az alábbiak voltak:

� az elnök (praeses), mellette egy alelnök és fõtitkár;
� a balekcsõsz;
� a választmány (mint tanácsadó és szervezõ testü-

let);
� a becsületszék (amely õrködött az erkölcsi normák

betartása fölött, és a renitenseket kizárás útján eltávolít-
hatta a kör soraiból).

Az Ifjúsági Kör tagjainak elnevezése az évfolyamok
szerint történt:

� az 1. évesek a balekok (a Fuchs-ok � rókák) voltak.
Tréfás meghatározásuk: �A balek ész és értelem nélküli
véglény, amely minden tekintetben az isteni fényben
tündöklõ firmák támogatására szorul�. A támogatás
igaz szívbõl jövõ és valóságos volt. Ezt a meghatározást
a balekvizsgán �diákul� is tudnunk kellett (bár a latin
szöveg némileg eltér amagyartól): �Vulpes seu vulpecu-
la est animal sinemente ac ratione, qui sempermagnam
tabaci et cigararum quantitatem secum portat.�2;

� a II. évesek a szénégetõk (a Kohlenbrennerek), hi-
szen máshoz még nem értenek;

� a III. és felsõbb évesek a firmák, akiket magasan
szárnyaló díszítõ jelzõkkel illett ellátni, mint �isteni
fényben tündöklõ� vagy �dicsõ� stb.

Bányászati és Kohászati Lapok � 139. évfolyam, 4. szám 35

Sopronban voltam selmeci diák
KIRNER KÁROLY okl. erdõmérnök (Pozsony, Szlovákia)1

Emlékezéseim címe kissé furcsának tûnhet. Ezért magyarázatképpen röviden csak annyit fûznék hozzá,
hogy � mint köztudott dolog � 1735�1918-ig Selmecbányán mûködött a történelmi Magyarország egyetlen
olyan felsõoktatási intézménye, amelyben a bányamérnöki, kohómérnöki és erdõmérnöki tudományokat ok-
tatták. Az elsõ világháború után, 1918 végén Selmecbánya az újonnan létrehozott Csehszlovákiához került. A
fõiskolai tanári kar és a hallgatók akkor úgy döntöttek, hogy ezt a jelentõs és nagy múltú oktatási intézményt
átmenekítik a megcsonkított Magyarországra. Sopron lett a selmeci fõiskolának új otthont adó város. A fõis-
kola tanárai és diákjai azonban továbbra is selmecieknek vallották magukat. Így éltünk tehát Sopronban sel-
meci diákokként, még az 1940-es években is, amikor az iskola hallgatója voltam.

�alma materünknek� tartjuk a selmeci fõiskolát, mert e kifejezés alatt mi sohasem értettünk egy épületet,
amely otthonul szolgált valamely intézménynek, hanem az iskola szellemiségét, amely igaz anyaként nevelte,
magához karolta gyermekeit. Örökösei vagyunk e régi iskolának, örökségünk egyenes vonalban vezetett Sel-
mecrõl Sopronba. A példamutató közösségi szellemet nem a falak, hanem ezt a szellemet ápoló, õrzõ emberek
viselik és adják tovább utódaiknak.

A következõkben az egykori selmecbányai Bánya-, Kohó- és Erdõmérnöki Akadémiáról kiindult és Sop-
ronban is tovább élt diákéletre szeretnék sok évtized után visszaemlékezni, mert az a szomorú érzés vett erõt
rajtam, hogy korosztályom eltûnésével letûnhet ennek a neves iskolának és szép diákéletének az emléke, pedig
megõrzését, továbbadását mindnyájunk, ott végzettek kötelességének tartom.

1 A cikk a Pozsonyi Casino polgári társulás azonos címû, 40 oldalas alkalmi kiadványának jelentõsen rövidített és szerkesztett részlete. A képekkel illusztrált
kiadvány fotómásolatát Livo László okl. bányamérnök, szerkesztõbizottságunk tagja küldte meg szerkesztõségünknek, azzal a megjegyzéssel, hogy a szerzõ hoz-
zájárult a szöveg lerövidítéséhez és cikké szerkesztéséhez. Az eredeti kiadvány teljes terjedelmében közli azt az elõadást, mely a Pozsonyi Casinoban 2002. novem-
ber 21-én hangzott elmagyar nyelven nagyszámú érdeklõdõ elõtt. Terjedelmi korlátaink miatt a Selmecbányára, a selmeci fõiskolára és Sopronra vonatkozó, ismert
történelmi részleteket hagytuk ki a cikkbõl. A rövidítést és átszerkesztést felkérésünkre Kárpáty Lóránt végezte el. A visszaemlékezés közlésével a baráti összetar-
tozás határokon átívelõ szellemiségét szeretnénk illusztrálni. (A szerkesztõség)

2 A latin szöveg fordítása: A róka vagy a rókalány olyan ész és értelem nélküli állat, amely mindig nagy mennyiségû dohányt és cigarettát hord magánál.
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Persze akadtak szép számmal olyan hallgatók, köri
tagok, akik kollokviumaikat, szigorlataikat nem tették
le az elõírt idõben. Õk voltak a veteránok, majd egy-egy
további év elmúltával az ultraveteránok, szupraveteránok,
ultra-szupraveteránok és így tovább az ultra-szupravetera-
nisszimuszig. Az én idõmben a legöregebb közismert
ultra-szupraveteranisszimusz Nagy Károly (alias Dzseki
bácsi) bányamérnök-hallgató volt, aki 1922-ben iratko-
zott be és csak 1951-ben végzett, tehát 29 évig volt �fõ-
iskolás�. Magánéletében egyébként tanársegédféleként
kereste kenyerét a földtani tanszéken, mellékfoglal-
kozásban pedig Fertõ-tavi halász volt. Egy idõben fel-
szolgált a családi kifõzdében is, és amikor bableves vagy
káposztaleves volt a menüben, meg-megtréfálta a bale-
kokat. Tálcán hozta a teli leveses tányérokat, udvaria-
sanmegkérdezve a balekot: �Csülökkel vagy csülök nél-
kül?� Ha a válasz igenlõ volt, a tányért tartó hüvelykuj-
ját kissé bemártotta a leves szélébe � �itt a csülök, nem
disznóláb� � magyarázattal.

Emlékforgácsok a hallgatók életkörülményeirõl

A hallgatók többsége már a selmeci idõktõl fogva
egyenruhát viselt.

A bányászok és a kohászok rézgombos fekete zub-
bonyt hordtak, amelynek ujjai válltól könyökig a külsõ
oldalon párnázott bevarrással voltak díszítve. Szerintük
azért, hogy a szûk bányavágatokban ne üssék meg a kar-
jukat, a rossznyelvek szerint viszont azért, hogy kapato-
san dülöngélve védjék karjukat az ütések ellen. A bá-
nyászok zubbonyán a keskeny álló gallér fekete, a kohá-
szokén mélyvörös bársonyból készült. Ugyanilyenek
voltak a mandzsetták is.A zubbonyhoz sima fekete pan-
talló tartozott. Ezt az egyenruhát hívták grubennek. A
bányászok egyenruhájához ritka ünnepélyes alkalmak-
kor hozzátartozott a farbõr is. Ez egy kb. 60x70 centimé-
teres, a keskenyebb oldalán egyik végén lekerekített,
másik oldalán övszíjjal ellátott, fekete színû erõs bõrlap
volt, amelyet a derékhoz szíjazva viseltek a fenekükön.
A régi idõkben nagyon gyakorlatias célú szereléke volt
ez az érc- és sóbányászoknak. A mélyebb bányarészek
megközelítésének a megkönnyítésére ugyanis fából ké-
szült csúszdákat szereltek be a szinteket összekötõ lejtõs
bányavágatokba, és ezeken a lecsúszáshoz a farbõrt a
fenekük alá helyezték, elöl markukkal összefogva, hogy
ne a nadrág kopjon (s a kényes helyre nehogy szálka
menjen). A személyszállító gépek megjelenése ünnepi
alkalmakon hordott jelképpé változtatta ezt a kelléket.
A hallgatói egyenruha tartozéka volt a fejhez simuló,
elöl rézgombokkal díszített bányászsapka is, a bányá-
szoknál és kohászoknál fekete, az erdészeknél barna
színû bársonyból készítve. Mi magunk közt dinnyehéj-
nak neveztük.

Az erdészek barna színû, zöld galléros zubbonyt
hordtak, ugyancsak fekete pantallóval, de lehetett szür-
ke vagy barnás csizmanadrággal is viselni. Ezt a zub-
bonytwaldennek neveztük. Az erdész díszegyenruha sö-
tétzöld, aranygombos atilla volt fekete pantallóval, a

bányászoké és kohászoké a fehér ingmellényes ún.
bányaing.

Érdekesség volt egyenruháinkon a �flekkek� viselé-
se. Elnyûtt ruhákon a flekk a folytonossági hiányokat
szokta fedni, nálunk a flekket gyengéd leánykezek varr-
ták ki, többnyire a szakmáinkhoz tartozó jelképes témá-
val. Ezt a zubbonyunkra akárhová fel lehetett varrni, de
a fõiskolai jelvényes flekk szinte kötelezõ volt.

Az Ifjúsági Kör egyik legnemesebb és maradandó
emlékû tevékenysége a közösségi szellemre való neve-
lésben, a rászorulók szellemi és anyagi támogatásában
valósult meg. Ide tartozott egyebek között a dékáni hi-
vatallal való együttmûködés az internátusi helyek elosz-
tásában, az ingyen menzajegyek kiutalásában, a tan-
könyvek, jegyzetek kölcsönzésében stb.

A hallgatók részére sem Selmecbányán, de Sopron-
ban sem állt rendelkezésre elegendõ szálláshely. A
többség a város polgárainál, magánházakban lakott al-
bérleti szobácskákban, ahogy mi neveztük: kamarák-
ban. Ketten vagy többen béreltek egy-egy kamarát, s
egymást kamarásnak nevezték. Internátus Selmecbá-
nyán csak az 1890-es évektõl mûködött. A mi idõnkben
Sopronban is, a diákságnak csak kisebb része lakott az
egyetem szûkös internátusában (többnyire valamilyen
ösztöndíjat élvezõk). Mi ezt az intézményt a zengzetes
�Hotel Inter� néven emlegettük. Néhányan más sopro-
ni felsõbb iskolák diákotthonaiban kaptak lakást.

Visszatérve a balekság tréfás minõsítésére, meg kell
említenem, hogy soproni öt évem alatt nem találkoztam
olyan balekkal, aki neheztelt volna a firmákra a megkü-
lönböztetés miatt, melyben a jószívû és jóakaratú humor
nyilvánult meg. Minden társunk természetesnek vette,
hogy esetlegesen beteg barátjáról gondoskodjon,
ilyenkor az étkezõhelyrõl hazahordja neki a kosztot, át-
adja az elõadásokon készített jegyzeteket és tájékoztat-
ja az egyetemi eseményekrõl.

Közös tanulmányokon, gyakorlatokon kívül a diák-
életnek sok színes szokása élt közöttünk. A teljesség
igénye nélkül a következõkben néhány ilyen diákszo-
kást szeretnék felidézni.

A szakestélyek

A szakestélyeket általában valamelyik szak egy-egy
évfolyama rendezte. Iddogálással, sok nótázással és hu-
moros jelenetekkel tarkított összejövetelek voltak ezek.
Rendezésére kibéreltünk egy kisebb-nagyobb vendég-
lõt, ahová azon az estén idegen nem térhetett be. Ki-
szolgáló személyzetre nem volt szükség, mert megvet-
tük a tervezett létszámnak megfelelõ nagyságú hordó
sört, s abból a balekok csapolták és hordták szét a nedût
a szomjas torkok felüdítésére. Minden résztvevõ bizo-
nyos általányt fizetett be, és soha eszünkbe sem jutott,
hogy számoljuk, ki hány �ekset� (teli korsót) öntött a ga-
ratra.

A szakestély lefolyásának megvolt a maga kötelezõ
rendje. Az egybegyûlés után valamelyik jó hangú tár-
sunk rázendített a szakestélyi elnökválasztó nótára:
�Nincs még nékünk elnökünk, elnökünk�� Erre � né-
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hány fújolással elvetett javaslat után � valaki bekiáltot-
ta az elõre megbeszélt, szeretett, sõt tisztelt firma vul-
góját (diáknevét), akit vivát-kiáltásokkal rendre meg is
választottunk a szakestély levezetõ elnökének. Válasz-
tásunkat a �Van már nékünk elnökünk�� nótával
erõsítettük meg. Az elnök átvette a tisztségét jelképezõ
vállszalagot, az asztalfõre ült, s elsõ teendõje a nótabíró
(cantus praeses) kinevezése volt. Minden nótát ezután
csak õ kezdhetett el az elnök utasítására. Csaknemmin-
den szakestélyen megjelent vagy képviseltette magát a
balekcsõsz is, mint a balekok eligazítója. Fontos tisztség
volt a visszhang (kontrapunkt), akinek feladata volt
mindenben követni és megismételni az elnök mozdula-
tait, szavait.A balekok sorából a balekcsõsz a szakestély
vezetõje mellé, helyesebben mögé két garatõrt rendelt,
akiknek gondoskodni kellett arról, hogy az elnök elõtt
sose álljon üres korsó. További bizalmi tisztséget képe-
zett a fuvarosok csoportja, õket is az elnök nevezte ki,
többnyire a szénégetõk sorából, s feladatuk volt az eset-
leg elázott résztvevõk biztonságos hazakísérése.

Az elsõ nóta, amelyet a cantus praeses intonált, az
elnököt köszöntötte:

�Élj sokáig hû pajtásom
és ne féljed a halált��
A szakestélyen csak az szólalhatott fel, aki �Vocem

praeco� kéréssel fordult az elnökhöz, s akinek az elnök
�habeas� válasszal megadta a szólás jogát. Bármit lehe-
tett kérni, elbeszélni, akár valamit vagy valakit kritizál-
ni is.

A bírálatot azonban meg kellett gondolni, mert ha
sértõnek találta valaki a panaszt, könnyen sörpárbaj lett
a vége. Persze esetenként készakarva provokálták ki a
sörpárbajt.Ha az elnök kimondta a párbaj szükségessé-
gét, kinevezett hozzá egy �pártatlan� párbajbírót, aki a
terem közepére felállíttatott egy asztalt, amelyre a két
párbajozó egymásnak háttal állva felállt. Az egyik balek
színig töltve egy-egy korsó sört nyomott a párbajozók
kezébe. A párbajbíró ezután felhívta a küzdõket, hogy
hasonlítsák össze a �fegyvereiket�: egyenlõk-e. Ha úgy
látta, hogy az egyik korsójában több nedû van a másiké-
nál, ráparancsolt, hogy igyon le belõle. Ennek következ-
ménye többnyire az lett, hogy most már az elsõ korsó-
jában volt több a sör. Ez így ment tovább az egész társa-
ság hangos biztatása mellett néha 2-3 korsó kiürítéséig.
Végre egyenlõk lettek a fegyverek, és a párbajbíró meg-
indította a párbajt a következõ szavakkal: �Szájhoz! �
Szájtól! � Szájhoz! � Garatra! � Eks!� Erre egyhajtásra
fenékig kellett üríteni a korsót. A gyõztes az lett, aki
elõbb látta meg az üres korsó fenekét, s lefordítva ma-
gasra emelte azt, egyidejûleg elharsogta az elõre kitû-
zött nyelvfacsaró jelszót. Ha a gyõztes sörivó a jelszóba
belezavarodott, a gyengébben ivó karját emelte fel a bí-
ró gyõztesként, de neki is el kellett mondani hibátlanul
a jelszót. Tévedés esetén a párbajt meg kellett ismétel-
ni.

Szakestélyeinken olykor részt vettek professzoraink
vagy más díszvendégek is, akik többnyire egykor maguk
is selmeci diákok voltak. Az elnök utasításait nekik is be
kellett tartani és nem illett megsértõdni.

A balekkeresztelés

Különleges esemény volt mindig a keresztelõ-szak-
estély.Amelyik balek elvégezte a kötelezõ balekoktatást
és sikeresen átment a balekvizsgán, azt a legközelebbi
keresztelõ-szakestélyen megkeresztelték. A baleknak
illett már elõzetesen keresztapát és keresztanyát fel-
kérni a firmák közül. A keresztelõn a balek két diákne-
vet kapott: a vulgót és az aliast. Az elsõt a keresztapától,
amásodikat a keresztanyától.Akeresztelõ tárgyi kelléke
egy vízzel teli dézsa vagy lavór, egy bekormozott farbõr
és két korsó sör volt. Maga az aktus a vízzel teli edény
fölött ment végbe. A balek � bemutatkozva � engedélyt
kért és kapott az elnöktõl a keresztelésre, majd felkérte
a diáknevükön megnevezett keresztszülõket tisztségük
elvállalására. Ezután a fuvarosok egyike a balek fejét a
dézsa fölé hajlította a másik fuvaros által tartott, bekor-
mozott farbõrbe, és a keresztapa elharsogta a rituális
keresztelõ szavakat: �Balek, én téged megkeresztellek
Bachus, Ceres és a többi pogány istenek nevében, �
legyen a te neved ��, itt elhangzott a balek vulgója, a
keresztanya pedig folytatta az alias kihirdetésével. A
szöveg közben sörrel megöntözték a balek fejét. Ezután
a baleknak a farbõr fölött át kellett a vizes edényt ugor-
nia, majd kormos arccal kiihatta odakészített sörét. A
keresztelési ceremónia alatt a társaság a keresztelõ
nótát énekelte, melynek utolsó sorai szerint:

�� Õmost már nem pogány,
Így lesz firma meg veterán,
Bõrös veterán,
Mert õ már nem pogány�
Hazafelé a keresztelõ szakestélyrõl kisebb csopor-

tokba verõdtünk. Valakinek eszébe jutottak a �tóbiá-
sok�, azaz a városi rendõrök, akik ezt a gúnynevüket
nem túlságosan kedvelték. Így volt ez már Selmecen is.
A csoportok szétváltak egymástól, majd az egyik rákez-
dett a még Selmecrõl hozott rigmusra: �Tooooóbiás,
Tooooóbiás�. Valahonnan a szomszéd utcából jött rá
a válasz: �Mit csinálsz�?� A harmadik utcából
érkezett a viszontválasz: �csinálom a csizmám,
csizmám, csizmám�� Ezután ajánlatos volt eltrap-
polni az utolsó zengedezés helyérõl, mert tóbiásék is
ismerték ám a gúnydalt. Akit megfogtak, könnyen az
õrszoba priccsén tölthette az éjszakát.

Költözködés

Többször elõfordult, hogy valaki lakásváltoztatásra
kényszerült. Költözéskor is megnyilvánult a kölcsönös
segítõkészség. Esetenként a költöztetés humoros for-
mát öltött. A költözködõ összehívta közelebbi barátait,
hogy segítsenek betyárholmiját átszállítani az új
lakhelyre. Néha több volt a segítõ kéz, mint a szerény
holmi. Ki-ki felkapott egy-egy könyvet, rajztáblát, inget,
gatyát, s azt vígan lengetve, nótaszóval vonult a társaság
a városon keresztül. Ha sok volt a holmi, hosszú zsinór-
ra aggatták a ruhaféléket és kígyózva, szalamanderben
kísérték a költözködõt (nem éppen a legrövidebb úton)
az új kamara felé, vidám perceket szerezve a város pol-
gárainak is.
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Valetálás

A valetálás kifejezés a latin �vale� (élj jól) köszöntõ
szóból eredt. Nálunk a végzett hallgatók búcsúzását
jelentette az alma matertõl és a jóban-rosszban kitartó
barátok körébõl.

Az ünnepség rendszerint késõ délután kezdõdött, az
én idõmben Sopronban, az egyetem aulájában. A vég-
zõsök körében ott voltak a professzorok, s körülvette
õket a többi hallgatók közül mindaz, aki ráért. Elsõként
a valetálók választott elnöke mondott búcsúzó és egy-
ben köszönõ szavakat, majd a dékán s utána az Ifjúsági
Kör elnöke búcsúzott a valetánsoktól, kívánva nekik
munkás életükre �Jó szerencsét!�. (Ez a régi bányászkö-
szöntés volt az általános köszönési mód Sopronban. Az
erdészek igyekeztek ugyan az �Üdv az erdésznek!� kö-
szönést is bevezetni, de ez még nem vált általánossá.) A
beszédek után az aulából elindult az ünneplõ szalaman-
der-menet. Közben bealkonyult, az erdészek fáklyákkal
a menet két oldalán, libasorban, a bányászok és kohá-
szok pedig közöttük kígyózva, égõ bányalámpákkal
vonultak a belvároson át a valéta-szakestély színhelyére.
A szalamander után vonuló valetálók ekkor viselték
utoljára a megkopott egyenruhát. Köztük az ultravete-
ránok a sapka helyett kéregpapírból kialakított fehér
süveget (vagy civilkalapot) nyomtak a fejükre, amelyi-
ken annyi zöld szalagból készült pántlika volt felvarrva,
ahány félévet ráhúztak a kötelezõ kilenc szemeszterre.

A tempus

Általában 23-24 évesen végeztek a szorgalmas és
igyekvõ hallgatók. Természetes, hogy a komoly tanulás
közben csapták a szelet a város szép leányainak is. Egye-
sek már komoly, együttes terveket szõttek a közelgõ fi-
liszterévekre. Ha egészen komolyra fordult a szerelem,
az eljegyzést ún. temporálás útján hozták a világ tudtára.
Ez külsõségeiben úgy jelentkezett, hogy a kislány egy
kb. 8-10 cm átmérõjû piros posztóból készült szívre
kivarrta a varázslatos és erkölcsi erejû TEMPUS szót, a
szívet pedig felvarrta választottjának az egyenruhájára,
éppen a szíve fölé, vagyis a zubbony bal oldalára. Ez
legalább olyan komoly kötelezettség volt, mint egy civil
eljegyzésé. (Néha azonban kajánul megjegyeztük, hogy
van, aki csak azért viseli a tempust, mert fél a nõsüléstõl,
s úgy gondolja, hogy a kivarrott piros szív megvédi õt
ettõl a veszélytõl.)

Temetés

A hallgató vagy az egyetemi oktatásban résztvevõ
halálakor temetésére az egész érintett évfolyam kivo-
nult. Szalamander-menetben kísérték az elhunytat utol-
só útjára. Hatósági engedéllyel az esti sötétség beállta
után volt a temetés. Az erdészek díszsortûzzel vettek
búcsút az eltávozótól.

A temetõbõl az Ifjúsági Körbe igyekeztek a legköze-
lebbi barátok, ahol néhány perces, néma gyászszakestélyen
emlékeztek az elhunytra. Ahagyományosan latin szövegû

szertartáson csupán egyetlen korsó sört ittak meg, majd a
korsót fülénél fogva � ütemesen az asztalhoz ütögetve �
összetörték. A korsó fülére az elhunyt nevét viselõ fekete
szalagot erõsítettek, és a korsófület a kamarában a falra
függesztették szomorú emlékképpen.

Steingrube Nagyközség

Az Ifjúsági Körön belül mûködött ez a tréfás kedvû
szûkebb társaság: a fiktív Steingrube Nagyközség néven.
Tagjai a nagyközség elöljáróiból és polgáraiból álltak.
Az elöljáróság összetétele:

� a bíró uram, a kupaktanács feje, szava törvényere-
jû és jelvénye a díszes bükkfabunkó, amit a kisbíró hord
utána;

� a fõpenna, azaz a nagyközség fõjegyzõje, az eset-
leges írásbeliségek szerkesztõje és aktázója, jelvénye egy
kétméteres tollszár;

� a kispenna, õ a segédjegyzõ, írnok, irattáros, amin-
denrõl gondoskodó;

� a bakter kisbíró, õ az éjjeli és nappali õr, a közöl-
nivalók kihirdetõje;

� a plébános és a kántor, mint egyházi méltóságok;
� a rabbi, mint ugyanez más színben;
� az ember- és baromorvos, aki vigyázza az elfo-

gyasztott étel és ital mennyiségét;
� a számadó, a legkevésbé elfoglalt pénzösszegyûjtõ

elöljáró;
� a kanfelügyelõ, aki a tanfelügyelõ tisztjét látja el;
� a tanító, aki a nem létezõ gyerekeket okítja és sza-

bad idejében a kántorral együtt iszogat;
� a csizmadia, aki talpalnivaló hiányában a kisüsti

termékeket véleményezi.
A nagyközség összejöveteleit, az ún. hivatalos czéczó-

kat a bíró uram rendelésére a fõpenna és a kispenna hívta
össze. A polgárok közé ki-ki szellemessége alapján nyer-
hetett felvételt, még a balekok is. Utóbbiak közül válasz-
tott egyén hordta a fõpenna jelvényét. A nagyközség dala
a �Ha Steingrubéban óra vóna�� kezdetû volt, mely
csaknem himnuszszerûen méla tevékenységre és serény
nyeldeklésre serkentett. Magamutolsó soproni évemben
a fõpenna tisztségét töltöttem be.

Az élõ selmeci nóták

A 19. századi, német nyelvû fõiskolák között elter-
jedt mondás szerint: �Amely diák Jénából asszony nél-
kül, Wittenbergbõl veretlenül, Lipcsébõl ép bõrrel és
Selmecbányáról a burschnóták ismerete nélkül tér visz-
sza hazájába, az a legszánalomraméltóbb teremtménye
a Földnek.� Érthetõ tehát, hogy milyen szerepük volt a
selmeci diáknótáknak a hallgatók életében. Ezek a
nóták több nemzet dalaiból (gyakran megváltoztatott
szöveggel), részben a vándor dalnokok (a vagánsok)
énekébõl és részben a selmeci diákok saját szerzemé-
nyeibõl alakultak ki.

Az elsõ selmeci dalgyûjteményt Carl Stegmayer állí-
totta össze, aki 1822 és 1826 között volt selmeci diák.
Selmecbányán az 1800-as években többször is kiadták
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az akadémia dalait, ezekbõl néhányat a Sopronból Mis-
kolcra áthelyezett Bánya- és Kohómérnöki Kar miskol-
ci mûemlékkönyvtárában õriznek. Sopronban a II. vi-
lágháború elõtt tudomásom szerint 1931-ben és 1939-
ben jelent meg ilyen daloskönyv. A legjelentõsebb az
1931-es kiadás, melynek összeállításához nagy segítsé-
get jelentett Fekete Zoltán híres erdészprofesszorunk tá-
mogatása, aki nemcsak saját selmeci diákéletének
emlékezetére támaszkodhatott, hanem a tulajdonában
lévõ régi selmeci daloskönyvecskére is.

Az én évfolyamtársaimban, akik 1941-ben iratkoz-
tunk be a József Nádor Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem soproni Bánya-, Kohó- és Erdõmérnöki Karára,
elevenen élnekmég nótáink. Évenkénti találkozóink al-
kalmával � egyre fogyatkozó résztvevõvel � megtartjuk
estélyünket is, amelyen felcsendülnek dalaink, és meg-
jelennek szemünk sarkában az emlékezés könnyei, ami-
kor a szakestély végén � kezet kézbe fogva � felhangzik
záróénekünk utolsó strófája:

�Ballag már a vén diák � tovább!
Keresve szebb és jobb hazát � tovább!
Hazámba út már nem vezet,
Szegény hazám már elveszett!
Tovább, tovább, tovább!
Isten veletek cimborák!�

Mi lett az Ifjúsági Kör és a diákhagyományok sorsa

Az Ifjúsági Kör, melyet � hagyományaitól megfoszt-
va � 1945 után mindenáron be akartak olvasztani a
Kommunista Párt által létrehozott egységes diákszerve-
zetbe, 1948. májusi közgyûlésén önként kimondta felosz-

lását. Ezután Sopronban betiltották a hagyományok
külsõ megnyilvánulásait, a kör helyiségeit bezárták,
épületében egyetemi alkalmazottak kaptak lakást. A
párt országos ifjúsági szervezete, a MEFESZ (Magyar
Egyetemi és Fõiskolai Egyesületek Szövetsége), majd
utóda, a DISZ (Demokratikus Ifjúsági Szövetség) a sel-
meci diákhagyományok követését nem nézte jó szem-
mel.3 Az 1956-os forradalom hatására 1957-tõl a Kom-
munista Ifjúsági Szövetség (KISZ) már elnézte a selme-
ci hagyományok felújítását és ápolását. 1961-tõl csak az
erdészeti és faipari mérnökképzés maradt Sopronban,
ahol pár év múlva engedélyezték az erdészhallgatók
egyenruhájának, a waldennek viselését is.

Nézetem szerint ezt egy szerencsés véletlen is elõse-
gítette. 1971-ben Magyarország rendezte az elsõ, máig
felülmúlhatatlan Vadászati Világkiállítást.Ennek helyszí-
nein sok informátort és kiállítási teremõrt kellett alkal-
mazni. A világkiállítás rendezõsége a soproni egyetem-
hez fordult a kéréssel, hogy tegye lehetõvé a hallgatóság
bekapcsolódását a rendezvényekbe. Az egyetem ehhez
készséggel hozzájárult, és hogy az informátorok, a
teremõrök messzirõl könnyen felismerhetõk legyenek,
szorgalmazták a régi egyenruha viselését. Így a kecske is
jóllakott és a káposzta is megmaradt.

Zárszó

A selmeci diákhagyományokat és a nótáinkat létre-
hozó-ápoló baráti-közösségi szellem máig él és világít.
Ne hunyjon ki soha! Ami igaz, az igaz: Sopronban
szerettem meg Selmecet!

KIRNER KÁROLY 1941-45-ig Sopronban járt egyetemre, majd 1948-ban Kassán fejezte be tanulmányait és
szerzett erdõmérnöki diplomát. Munkáját a Kassai Egyetem Erdõrendezési Tanszékén tanársegédként
kezdte,majd 1967-ig aDél-Szlovákiai Állami Erdészetnél dolgozott. Ezután aCsehszlovákVadász Szövetség
Vadászati és Vadgazdálkodási Osztályát vezette 1988. évi nyugdíjba vonulásig. Pozsonyban él, de a nyári
hónapokat erdõjárással, vadlessel tölti.

3 1956. október 22-én újraalakult a MEFESZ � természetesen nem a kommunista ideológia alapján � és kérészélete 1957. március 1-ig tartott. (A szerk.)

Külföldi hírek
Kínai érdekeltség Ausztráliában és Chilében

Ausztrália Queensland tartományában Cape York régió-
ban hatalmas bauxitvagyon van (Aurukun). A készlet haszno-
sítására 7,5 Mt/év kapacitású bányát, 2,1 M t/év kapacitású
timföldgyárat és alumíniumkohót építenek 3 Mrd ausztrál
dollár beruházással. A programmegvalósítására kiírt verseny-
tárgyalást a kínai CHALCO cég nyerte.

A Codelco Chile és a China Minmetals bejelentették,
hogy 2006. februárban közös beruházási vállalatot alapítottak.
A 15 évre szóló szerzõdés alapján a Codelco évente 55.750 t
katódrezet szállít a kínai félnek. A China Minmetals 25%-os
tulajdonjoggal részt vesz egy észak-chilei külszíni rézbánya
(Codelco's Gaby) beruházásában is, melynek éves katódréz
kapacitása 150.000 t. A beruházás költsége 766MUSD, a ter-
melés 2008-ban indul.

Engineering and Mining Journal 2006. április
Bogdán Kálmán

Az ALCOA fejlesztései az alumíniumiparban

Izlandon az építés alatt lévõ Fjurdaal (322 kt/év kapacitá-
sú) alumíniumkohó mellett új üzemet épít az ALCOA az iz-
landi kormány támogatásával. Ez az évi 250 kt teljesítményû
üzem az észak-izlandi Bakki Husavik mellett lesz az elsõ a vi-
lágon, amelyet teljesen geotermikus energiával látnak el.

Trinidad ésTobagon aCap deVille régióban az ottani gáz-
mezõkre alapozott energiaellátással egy 341 kt/év kapacitású
alumíniumkohót épít az ALCOA, melynek beruházási költ-
sége 1,5 Mrd USD.

Jamaicán (Clarendonban) egy 1,5 Mt/év kapacitású tim-
földgyárat helyezett üzembe az ALCOA.

Suriname-ban az ALCOA a BHP Billiton céggel együtt
épített bauxitbányát és hozzá egy 2,2 Mt/év kapacitású
timföldgyárat.
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