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Bevezetés

A miskolci egyetemen eltöltött diákéveim alatt kö-
zelebbrõl is megismerkedhettem a bányász és erdész vi-
selettel. Elsõ alkalommal akkor szembesültem e sajátos
ruhadarabbal, amikor balekként Miskolcra megérkez-
vén a firmák hada bányászegyenruhába öltözve köszön-
tött az állomáson.Majd a keresztelés után már viselhet-
tem saját grubenemet.

A kívülállók elképzelni sem tudják, mekkora büsz-
keséggel tölti el az embert, mikor elõször magára ölthet
egy bányász vagy erdész egyenruhát, õk csak a külsõsé-
geket veszik észre, a foltokkal tarkított azonos kabátba
öltözött vidám diákokat.

Grubenem viselésekor egyszerre érzek büszkeséget,
egy csoporthoz való tartozást, baráti köteléket, és egy
közösség összetartó erejét.

A gruben és a walden ruházat kialakulásának
története

�A selmeci utódiskolákra beiratkozott ifjú balekje-
lölteknek talán legelsõ szembetûnõ élménye az õt foga-
dó firmák különös öltözéke, melyekrõl ekkor még nem
is sejti, hogy azok sokszínûségük ellenére egységes diák-
egyenruhák.�[1]

A formaruhák fejlõdése Selmecen

Selmecen az elsõ szak a bányász volt, ezért formaru-
háink õsének is a bányászegyenruhát tekintjük. Az öltö-
zet több száz év alatt nagyon sok változáson ment ke-
resztül, amíg elnyerte végleges formáját. A bányászok
formaruhája sokáig nem volt egyöntetû, mert nem elõ-
írások, hanemhagyományok szabták meg a viselet jelle-
gét. Az elsõ elõírás 1719-ben született Szászországban.
A munkaruha célja az volt, hogy megvédje a bányász
testi épségét a kõhullástól, portól, nedvességtõl. Eleinte
a diákok más és más öltözékben jártak, hiszen a monar-
chia minden részérõl, sõt Európa számos vidékérõl ér-
keztek, magukkal hozva különbözõ bányavidékek öltöz-
ködési stílusait.

Selmecen a legrégebbi tanulók az expectansok és
praktikánsok voltak, akik egy bányatiszt mellé osztva ta-
nultak. Ezek a korabeli diákokkal egyezõ ruházatot
hordtak. Magas szárú csizmát viseltek és hosszú szárú

pipát hordtak magukkal. Lassan átvették az itteni bá-
nyászok viseleteit, ami korántsem volt egységes, hiszen
a ruhák apáról fiúra szálltak. [2]

Az ércbányászok fekete, a sóbányászok kék, a fém-
kohászok bordó, a vaskohászok zöld színnel jelezték
szakmájukat. [3]

Ezek a ruhák fajtától függetlenül az önkéntes össze-
tartozást jelképezték. Elõször az akkori ifjúsági egyesü-
let, a Burschenschaft, majd a magyar érzelmû Ifjúsági
Kör próbálta egységesíteni a diákok öltözetét. Az 1820-
as évektõl a Burschenschaft a régi német viseletet hord-
ta. [4]

A gruben kialakulása

A bányamunka egy különös embert formált ki, aki
beszédmódjában, szokásaiban és viseletében más volt
mint embertársai. [5]

A bányászok számtalan kiváltsága lehetõvé és
kötelezõvé tette, hogy szeressék és viseljék a pompát,
ragyogást, hisz õk hozták fel a föld mélyébõl az aranyat,
ezüstöt is. [6]

A bányászmár a legrégebbi idõbenmindenmás fog-
lalkozástól eltérõ életet élt, különálló közösséget alko-
tott. A ruházat az együvé tartozás egyik fõ kifejezõje
volt. A bányászok öltözete a munkavégzés szükségletei
szerint változott, és csak idõvel alakult ki a díszesebb,
ünneplõ formája. A bányászok viseletét korabeli leírá-
sok, fából készült szobrok, a bányavárosok régi pecsét-
jei és címerei, érmék, festmények és rajzok is megörökí-
tették. A középkor, a céhrendszer mozdította elõ a va-
lóban színpompás öltözékek divatját. A hazai bányász-
viseletre vonatkozó legelsõ, egyben legfontosabb emlék
egy 1513-ból származó rozsnyói festmény. A bányászo-
kon és bányatiszteken kívül az állami tisztviselõk is bá-
nyászegyenruhát hordtak. 1838 után valamennyi akadé-
mikus hordhatta a bányászöltözéket. E sokféle hatás és
a fiatalok divatja formálta azt az öltözéket, amely végül
is mint az akadémikusok formaruhája szerepelt. [7]

Arról, hogy a 18. században az akadémia hallgatói
milyen ruhát viseltek, sajnos nincs adat, csak következ-
tetni lehet. Elsõ konkrét adat a 19. század elsõ felébõl
származik. A legpontosabb forrást ebben a kérdésben
Splényi Béla visszaemlékezései jelentik.

Gruben és walden
LÁSZLÓ GABRIELLA okl. környezetmérnök, okl. mérnöktanár

(MÁV Rt., Szombathely)

Dolgozatom célja az volt, hogy megismertessem az olvasót az 1735-ben Selmecbányán megalapított, majd
Sopronba, ill. Miskolcra áttelepített Bányászati és Erdészeti Akadémián a diákok által viselt öltözékek közül a
két legrégebbivel, a grubennal és waldennel. Sajnos a 19. századi idõkbõl nagyon kevés adat állt ren-
delkezésemre az anyag feldolgozásához, de ezeket és a 20. században összegyûjtött, fellelhetõ irodalmat fel-
használva, a diákéveim alatt szerzett ismereteket felidézve úgy gondolom, sikerült egy tömör, de mindenki
számára érthetõ munkát összeállítanom.
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�Öltözékül elsõ dolog volt, hogy bányászruhát ve-
gyek a characteristicus duzzadásokkal a felsõ karon és
hátul lógó bõrköténnyel; tizennégy forintba került. Na-
gyobb dísz kedvéért úgynevezett campagne egyenruhát
is csináltattam zöld bársonygallérral és �Schlägel und
Eisen� jellel ellátott ezüstgombokkal; ez már húsz fo-
rintba került, de általában nemigen magasra ment ak-
kor az öltözék költsége, mikor egy új pár csizmát négy
forintért lehetett kapni. A bányászöltözet volt minden-
napi elõadásra, járkálásra a városban azon kívül, és igen
sok akadémikusnak nem volt egyebe.� Ebbõl a rövid
írásból teljesen világossá válik, hogy az akadémikusok
1836-ban már hagyományosan kétfajta ruhát viseltek.
Egy mindennapit, amelyet � lévén szakmai gyakorlatok
is � tulajdonképpen munkaruhának is nevezhetünk, és
egy ünneplõt, de legalábbis fél gálát (�campagne�),
amelyet csak alkalomra vettek fel.

A mindennapi ruha leírásában az úgynevezett
grubenre ismerhetünk. Ennek a felsõruházati darabnak
a neve eredetileg Grubenrock volt, ami szó szerint
bányászkabátot, azaz bányabeli viseletet jelent.
Legkorábbi ismert ábrázoláson, egy tollrajzon (1. kép)
szakállas-bajuszos selmeci akadémista látható, aki
éppen szétvetett lábakon állva, hátrahajolva iszik. Ez a
rajz pontosan mutatja a �stúdió� ruházatát, aki grubent
visel öt hurkás válltöméssel. [8]

A gruben a késõbbiekbõl ismert formától eltérõen
rövid derekú, állógalléros és tíz-tizenegy darab apró
gombbal záródik. Karöltõ alatti magasságban befelé ré-
zsútos mellzsebekkel, zsebfedõjük közepén egy gomb-
bal készült. A ruhadarabonmegfigyelhetõk a kézelõk is.
Hozzá a nyakon kemény nyakravaló pánt.

Ugyanezt a rövid grubent figyelhetjük meg egy szin-
tén 1839-bõl származó festményen is, melyen egy cso-
port bányászhallgatót örökítettek meg félig kész álla-
potú épületben.

A festményen a hallgatók többsége grubenban lát-
ható. Jól megfigyelhetõ, hogy a grubenek válltömése
függõlegesen sûrûn steppelt, de csak vízszintes hurkák-
kal tömött, melyek száma négy vagy öt, s a legfelsõ sem
szélesebb, mint az alatta levõk. A vállperec steppeletlen
és a tömések felett látható. A ruhák színe szürkés-bar-
nás, nem fekete. Ezek a színek, de a késõbbi fényképek
is arra utalnak, hogy a grubenek az eddigi tanulmányok
leírásával ellentétben a korai idõszakban nem posztóból
és fõleg nem bársonygallérral és kézelõvel készültek.

A rövid gruben a korabeli rövid katonai felsõruháza-
tot követte. Az 1811. mintájú huszárzeke ugyanilyen
szabású, rövid, lent nem szélesedõ volt. A késõbbiekben
a gruben hossza fokozatosan nõtt, ez jól megfigyelhetõ
az 1862-bõl származó 2. képen, amelyen egy lengyel és
egy magyar diák látható.

A lengyel diák grubenje még jóval rövidebb, mint a
magyaré. Az elõbbi hátulsó hasítéka mellett még egy-
egy gomb található, míg a magyar diáké már valószínû,
hogy a három-három gombos változat.

A zsebek elhelyezkedése sem volt mindig egyforma.
A lengyel diák grubenjén a zsebek lent helyezkednek el.
A gruben anyaga még ekkor a barhent (egyik oldalán
bolyhos, sûrûn szõtt pamutszövet), a kézelõk és a gallér
még itt sem készült bársonyból. Külön kézelõ nem lát-
szik, de az 1860-as évek elején az ujjak vége már kabát-
szerûen nyitott. Az eredetileg a mandzsettán levõ egy-
egy gomb azonbanmegmaradt az ujjak végén. A kivilla-
nó bélés az elõbbiekkel megegyezõen piros.

A gruben hossznövekedése is összefügg a katonai
ruhák hosszának növekedésével. Az 1870-es évekre a
grubenek hossza eléri az atilla és a gyalogsági fegyverka-
bát hosszát, szabása a fegyverkabátéhoz hasonló. Ez a
hosszúság aztán megmaradt a legutóbbi idõkig. Hason-
lóan az említett katonai viseletekhez, a grubenek

1. kép A selmeci Bányászati Akadémia hallgatója,
tollrajz 1839-bõl

2. kép Lengyel és magyar diák szimbolikus ábrázolása
(1862)



Bányászati és Kohászati Lapok � 139. évfolyam, 4. szám 45

ugyancsak derékban szabottak, a test vonalait követõek
voltak.

Az 1880-as évekre aztán megjelenik elõször az álló-
gallér bevonása fekete bársonnyal, majd a huszadik szá-
zad elejére az ujjak végét is fekete bársonnyal borítot-
ták. Ez utóbbi fejlemény azt is jelentette, hogy Selme-
cenmegfigyelhetõ a díszruha és a mindennapi ruha egy-
máshoz közelítése, keveredése.

Az 1910-es években a grubeneket már posztóból ké-
szítették, és természetesen a gallért, az ujjvégeket a to-
vábbiakban is bársonnyal borították. A gombok száma
ebben az idõben elöl hat, hátul a hasíték mellett három-
három. A zsebfedõkön és az ujjak végén egy-egy kisebb
gomb található. Selmecen a farbõr mindvégig a gruben
tartozéka volt.

Általában a gruben alatt viselték, de elõfordult rit-
kán a fölé kötött farbõr is. A farbõr övét többnyire le-
mezes, keresztezett ék-kalapács bányászjelvénnyel dí-
szített csat kapcsolta össze, és mindig a farbõr �füles�
változatát használták.

Elõször az 1860-as években kezdenek bányász-
jelvényeket viselni, de az 1862�64-bõl ismert fényképek
tanúsága szerint még alig van erre példa. Továbbra is a
galléron bányászgombos grubenek voltak többségben.

A grubenek, minthogy azokat eladták, örökölték,
sokszor régebbi és újabb típusaikban is egymás mellett
éltek.

A válltömések Selmecen az utolsó idõszakig a víz-
szintes hurkákat jelentik a vállpereccel. A függõleges
hurkák elõször Sopronban készültek.

Némileg változott a gruben, és változtak a ruhavise-
lési szokások is a fõiskola Sopronba költözése után. Ter-
mészetesen a már meglévõ selmeci grubenját mindenki
tovább használta Sopronban is, s ugyanúgy folytatódott
a grubenek eladása, öröklése is. A grubenek összképe
tehát változatos maradt a továbbiakban is.

A két világháború közötti idõszak második felébõl, a
fõiskola soproni idõszakából ismerünk egy szabályzatot,
mely az egyenruhákra vonatkozik. Ebbõl nyilvánvaló,
hogy Sopronban már a grubent is az egyenruhákhoz
számították, s ezért egyes jellemzõit, ha lazán is, de
megszabták. A rendelkezést nem az intézmény vezetõ-
sége, hanem a diákok saját szervezete, az Ifjúsági Kör
bocsátotta ki. A szabályzat grubenra vonatkozó része a
következõ:

Egyenruha Szabályzat

II. Társasági ruhák

1. Gruben: Alapanyaga fekete. Betétek a szakoknak
megfelelõ színnel. Grubenhez fehér apacsing (egysze-
rûbb kivitelû, keményítés nélküli, kihajtott nyakú ingfaj-
ta) kihajtva, gallér esetén sötét, lehetõleg fekete nyak-
kendõ viselendõ. Nadrág fekete, fekete cipõvel vagy fe-
kete csizmával. Csak felsõ zsebek vannak. Fehér nadrág
is viselhetõ. [Ruzsinszky László (Ifjúsági Kör) elnök
aláírásával (Sopron, 1933. október 4.)]

E szûkszavúmeghatározás szerint a selmeci gruben-
hez viszonyítva új fejlemény, hogy a szakoknakmegfele-
lõen különbözõ színû bársony betéteket alkalmaztak. A
soproni gruben anyaga vastag, durva minõségû fekete
posztó lett.

Ekkorra � korabeli katonai egyenruhákkal össz-
hangban � már általánosan öt gombbal záródott, a hát-
só hasíték mellettmaradt a három-háromnagy gomb. A
zsebfedõkön egy-egy kis gomb, de a kabátujjon már
csak idõnként van meg a gomb. A válltömés három,
esetleg négy függõleges hurkából, alatta három keske-
nyebb vízszintes hurkából áll. A kabátujj felsõ bevarrá-
sánál a vállperec mindig megtalálható.

A gruben szabása maradt a hagyományos derékba-
szabott kabát. A bélés általában piros vászonból, az uj-
jaknál világos csíkos bélésselyembõl készült. A bal
oldalon belsõ zseb is található.

Az állógallér 3-3,5 cm széles, bársonnyal fedett, a ka-
bátujjak végén 6-7 cm széles bársonyborítás.A sárgaréz-
bõl készült, keresztezett, bányászékbõl és kalapácsból
álló jelvény az állógalléron kötelezõ.

A farbõrt Sopronban már nem viselték általánosan,
csak a balekcsõsz hordta. A grubent Sopronban két sza-
bóság: a Horváth- és a Rédecsi-szabóság készítette.

1951-ben a hagyományos diákviseleteket betiltották.
Ma azonban ismét használják a miskolci egyetemen a
grubent, s ez a gruben a sopronihoz hasonló. [9]

Ezt a ruhát csak bányászok és kohászok viselhetik.
Kabátszövetbõl készül. Elöl öt aranyszínû gomb találha-
tó. Hátul a slicc mentén három-három aranyszínû gomb
díszíti. Állógallérja és paszománya a szaknak megfelelõ
bársonyból készül, melyek bányászok esetén fekete
színûek, kohászok esetén meggypiros színûek. Különös
ismertetõjele a keményre tömött vállperec és a vastag
válltömés. A grubenmamár nemmunkaruha, hanem a
többivel egyenlõ értékû formaruha. [10] A 3. képen egy
1999-ben készült gruben látható.

A walden kialakulása

Arról, hogy a 18. század elején az Erdészeti Taninté-
zet megalakulása után az erdész hallgatók milyen öltö-
zéket viseltek, sajnos nincs információnk. Az elsõ írott
emlékek 1839-bõl valók. A bécsi udvari kamara 1839-
ben engedélyezte és szabályozta az erdészruha viselését.
Zöld egyenruha, világosabb zöld gallérral és hajtókával,
a gallér ezüst csíkkal beszegve, a galléron tölgyág és si-
ma fehér gombok voltak elõírva.

1884-ben a lucfenyõ kérgéhez hasonló vörösesbarna
színre változtatták meg a ruha színét, és az 1881-ben
megszületett államerdészeti egyenruhát írták elõ. Ez
háromfajta ruhából állt: szolgálati ruha, féldísz- és dísz
atilla. Ehhez puha sildes, lehajtható szélû utazósapkát
hordtak.

Az 1881-es szolgálati ruhából alakult ki késõbb a
walden. Õzbarna, ördögbõrszerû (düftin) anyagból ké-
szült. Derékban szabott és melltõl karcsúsított, rövid
zubbony volt, a derék alatt lefelé bõvült és hátul felhasí-
tással rendelkezett. Elöl öt nagyobb erdészcsillagos
aranyszínû gombbal teljesen begombolva, esetleg mell-
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tõl felfelé nyitva hordták nyakkendõvel, vagy anélkül,
kihajtott apacsinggel. Hátul a hasíték két oldalán szin-
tén három-három nagyobb erdészcsillagos gomb, a ké-
zelõn három-három kis erdészgomb volt. Alul és elöl a
derékszabás alatt mindkét oldalán ferdén vágott, zseb-
fedél nélküli zsebekkel. A nyaknál sötétzöld bársony
borítású 3-4 cm-es állógalléron az ötágú kocsányos
tölgylevelet utánzó stilizált erdészcsillag volt mindkét
oldalon. A zubbony ujjvégein szintén sötétzöld bársony-
ból kiképzett kézelõ található. A vállvarrásba is keskeny
sötétzöld, keményre tömött vállperecet tettek. [11]

A walden az Ifjúsági Köri idõkben az erdészifjúság
mindennapi ruházatát jelentette. Az 1970-es években
azonban már csak múzeumi tárgyként volt jelen a diák-
ság életében. Az egyetem központi könyvtára õrzött
párat, és volt régi waldenja néhány erdõmérnök család-
ból származó diáknak és egyes tanároknak. [12]

Régi óhaja volt a diákságnak, hogy waldent visel-
hessen. Szakestélyt anélkül nem tartottak, hogy a tiszt-
ségviselõk az egyetem könyvtárától vagy oktatóktól
kölcsönkért waldenokban ne lettek volna. A mai for-
maruha elkészítésére az 1971-ben rendezett vadászati
világkiállítás nyújtott lehetõséget. [13]

Dr. Kárpáti László visszatekintésébõl pontosan meg-
tudható a walden feléledésének története. �Ebben a
légkörben született meg a soproni egyetemi ifjúságban a
gondolat: �csináltassuk meg újra a waldent�. Arra a kö-
vetkeztetésre jutottunk; el kell érni azt, hogy a jövõre
rendezendõ vadászati világkiállításon a mi egyetemünk
hallgatói vehessenek részt szakinformátorként, ill. te-
remõrként. Ez vélhetõen több száz hallgató alkalmazá-
sát jelenti, akik egységesen a waldenban jelenhetnének
meg. Ezt a lehetõséget ki kell használnunk, mert ebbõl
az alkalomból tömegesen csináltathatjuk meg újra a
waldent. Sok részletekbe menõ vita és töprengés után

megegyeztünk a manapság viselt walden formájában, a
gombokban, a bársony színében erdészeknél, faiparo-
soknál, a jelvényekben, az évfolyamot jelzõ csíkozott
pajzsban, s az egyenruha jelleget adó, fekete nadrág el-
készíttetésében.

Az elkészítést a székely Csorba úr vezetésével a
Soproni Lövér Ruházati KTSZ vállalta.

A gombokat és az erdészcsillagot a Pénzverde gyár-
totta le, a pajzsok a csíkokkal hallgatói vállalkozásban
készültek, a tölgyfaleveles egyetemi jelvényt a Boros-fé-
le mûhímzõ cég készítette. A vadászati világkiállítás
augusztus végén nyílt meg, ekkorra készültek el a ruhák.
Az elsõ waldenos szakestélyt a mi évfolyamunk rendez-
te még a kiállítás ideje alatt. 1971 õszétõl az egyetemi, a
városi és a szakmai rendezvények mindegyikén szere-
peltek waldenos hallgatók.� [14]

A mai waldent is állógallér és paszomány jellemzi,
melyek a szaknak megfelelõ színû bársonyból készül-
nek. Erdészeknél zöld, faiparosoknál fekete. [15]

Az 1971-ben engedélyezett, és a mai napig is érvény-
ben levõ walden formája abban különbözik a régi wal-
dentõl, hogy nemderékban szabott, és anyaga is moder-
nebb készítésû. Díszítõ foltokat erre is varrhattak. Álta-
lában másodévtõl készíttetik el a hallgatók a hozzá való
fekete nadrággal együtt. Az egyetem ünnepélyein, szak-
estélyeken, diákküldöttségekben viselik. [16]

1985-ben a székesfehérvári geodétáknak is engedé-
lyezték a walden viselését, az elsõ waldent az 1990-ben
valétáló évfolyam készíttette el, kb. hat-kilenc darabot,
soproni mintára, de már kék színû díszítéssel. A költsé-
geket a fõiskola állta. Annyiban különbözik a székesfe-
hérvári walden a sopronitól, hogy a zseb nem olyan
mértékben ferde, és hátul, a hasíték mentén nem nagy,
hanem kis gombok találhatók. A paszomány és a gallér
színe sötétkék. [17]

A walden a grubenhez hasonlóan külsõbeli változá-
sokon ment keresztül az évek folyamán. A következõ 4.
és 5. kép segítségével megfigyelhetõ, mekkora az elté-
rés a háború elõtt készült, ill. a huszadik század végén
varrt walden között.

Ha ránézünk a ötödik és a hatodik képen bemuta-
tott két erdész viseletre, megállapítható, hogy szabásuk-
ban eltérnek egymástól. Mindkét formaruha zakóhoz
hasonlítható, hosszuk csípõig érõ, de az 1935-ös walden
derékbaszabott, kissé karcsúsított, míg a másik teljesen
egyenes szabású.

Elsõ pillantásra szembetûnõ különbség a két mell-
zseb, amely az 1997-ben készült formaruháról már hi-
ányzik. A ruha elejének alsó részén található bevágott,
kissé ferde zsebek kialakításában azonban az évek fo-
lyamán nem történt változás.

Az állógallér, ahogy a gruben esetében, itt sem vál-
tozott. A vállon található, bársonnyal bevont kis kiemel-
kedés, az úgynevezett keményre tömött vállperec is
megtalálható mindkét viseleten.

A ruhák eleje öt darab aranyszínû, nagyméretû
gombbal záródik. 1935-ben a gombokonmég csak az öt
tölgylevelet ábrázoló erdészcsillag található, mára ez ki-
egészült a faiparos szakot jelképezõ körfûrészlappal.

3. kép: 1999-ben készült gruben
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A paszomány alakja nem változott, a paszomány alsó
részén található kettõ-kettõ darab kisméretû, aranyszínû
erdész gomb hagyományán sem alakítottak az évek.

Ránézésre szembetûnõ különbségként megfigyelhe-
tõ, hogy a régebbi walden jobb karjáról hiányzik a pajzs,
ami a hallgató tanulmányi elõmenetelét mutatja, helyet-
te egy címer található.

Az 1997-es formaruha vállán megjelenik a sapkatar-
tó zsinór, mely a vállperecbõl indul és egy kisméretû,
aranyszínû erdészgombban záródik. Ezen sapkatartó

megjelenése újkeletû, a régebbi darabok közül egyen
sem elõírás. Megtalálható ez a bányászruhák esetében
is, de mivel azok nem egységesen készülnek, nem talál-
kozunk vele minden darabon.

A leírások szerint az erdészruha ördögbõrszerû
anyagból (düftinbõl) készült egészen 1951-ig. Az 1971
óta készülõ waldenek anyaga már szövet, ezeknél már
csak a szövet minõségbeli különbségét lehet felfedezni.

Az állógallérhoz, paszományhoz és a vállmagasítás-
hoz használt bársony minõségre nem változott, legfel-
jebb a színben mutatkozhat eltérés, ami annak is kö-
szönhetõ, hogy elég nehéz beszerezni megfelelõ minõ-
ségû bársony anyagot.

Az összehasonlítás után azt a következtetést tudom
levonni, hogy a walden az évek során nem esett át akko-
ra mértékû átalakuláson és változáson, mint a gruben.
Talán ebben közrejátszik az is, hogy késõbb jelent meg,
mint társa, a bányászruha és nem kellett a nehéz fizikai
munka alakulása szerint változtatni kialakításán.

A gruben és walden jelentõsége az adott társadalmi
csoportnál

�Amely diák Jénából asszony nélkül, Lipcsébõl ve-
retlenül, Wittenbergából ép bõrrel, Selmecrõl pedig
Bursch nóták ismerete nélkül tér vissza szülõföldjére, az
a leg szánalomra méltóbb teremtménye Istennek!� [18]

E rövid idézet már magában elárulja, hogy a selme-
ci szellem, a Selmecrõl hozott hagyományok, ide sorol-
va az egyenruhák viselését is, jelentõsek voltak, és jelen-
tõsek ma is a hallgatók körében. Sokkal többrõl van szó,
mint holmi italos kocsmázásról, kurjongatásról. A kívül-
álló csak a külsõségeket látja, nem érti a lényeget, a baj-
társiasságot, �Az egy mindenkiért, mindenki egyért� el-
vet, a közösségtudatot, az összetartozást, melyet az
egyenruhák is képviselnek. [19]

A hallgatókat sem származás, sem vagyoni, sem szü-
leiknek társadalmi helyzete nem különböztette meg
egymástól. Különbséget csupán az egyetemen eltöltött
évek és az ifjúsági szervezetben betöltött tisztség szabott
meg.

Az akadémia székvárosába érkezésekor érezni kel-
lett az elsõéves hallgatónak, a baleknak, hogy nincs
egyedül, vannak akik törõdnek vele, segítenek neki, ta-
nácsokkal látják el. Megismertették velük az intézetet,
és mindenben segítségükre voltak, hogy jól érezzék ma-
gukat a diákközösségben. Napjainkban is a selmeci
utódiskola intézményeire kerülõ balekokat az idõsebb
évfolyamok tagjai veszik gondjaikba.

A diákéletet nemcsak a vidámság jellemezte, a ko-
moly mozzanatokban érvényesült legjobban a selmeci
diákélet haladó szellemû öröksége: a barátság, a baráti
hûség. Ha valamelyik társuk beteg volt, akkor éjjel-nap-
pal mellette voltak, s ápolták társai, akiket az Ifjúsági
Kör turnusokban rendelt ki. E szolgálat alól senki sem
vonta ki magát. Az ifjúsági szervezetek rendszeresen se-
gítették a rászorulókat. Ha a halál ragadott el valakit, az
ifjúság közköltségen rendezett temetést olyan pompá-

4. kép: 1935-ben készült walden

5. kép: 1997-ben készült walden
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val és ünnepélyességgel, amilyen másutt csak az élet ki-
váltságosainak járt.

A selmeci és a soproni diákélet lényeges jellemvoná-
sai közé tartozott, hogy az egyén mindenben alávetette
magát a közösség akaratának. Feltétlen fegyelem, enge-
delmesség és rend uralkodott az ifjúsági szervezetek-
ben. A barátság és a testvériesség szelleménekmintaké-
pét alakították ki. Az egyénnek sok hibáját elnézték, de
a barátság, a közösség ellen vétõknek nem tudtak meg-
bocsátani. Az ilyen személyt kizárták körükbõl, kiûzték
az akadémiáról. [20]

A mai diákság körében is nagy tisztelete van az
egyenruhák viselésének. A selmeci szellem ápolása
érdekében íratlan szabályok képzõdtek, melyeket a
Valéta Bizottságok, a baráti társaságok tagjai szigorúan
meg is követelnek a selmeci utódiskolákon tanuló diák-
ságtól.

A szabályok a következõk:
� Egyenruhát csak azok viselhetnek, akiket a selme-
ci hagyományok szellemében megkereszteltek.

� Minden diák csak a saját szakjának megfelelõ
egyenruhát öltheti magára.

� Az egyenruhát a megfelelõ öltözékkel illendõ vi-
selni.

� Az egyenruha tiszteletet érdemel, tehát nem hor-
dani, hanem viselni kell. [21]

Volt már rá példa, hogy valakirõl leszedték a gru-
bent, mert az illetõ gépész volt, és azt neki nem illendõ
viselni, ugyanis grubent csak a bányászok és kohászok
hordhatnak.

Kölcsönadott egyenruhák esetén a foltokat, a paj-
zsot kötelezõ letakarni vagy levenni, más nem ékesked-
het firmatársa egyenruhájának emlékeivel.

A diákság íratlan szabályai is mutatják, hogy meny-
nyire összetartóak, mit jelentett, jelent ma is nekik a sel-
meci szellem, a közös gyökerek, az azonos egyenruha, a
barátság.

A gruben és a walden jellegzetességei, hagyományai
A formaruhák foltjai

Amindennapi viselet során az egyenruhákmegkop-
tak, kilyukadtak, s mivel pénze akkor sem volt a diákok-
nak, ezért ezekre a lyukakra foltokat varrtak. A foltokat
csak lányok varrhatták fel. Ezeknek a foltoknak néha
komoly, néha vidám jelentésük volt. Eleinte a ruhával
azonos színû, majd késõbb egyre színesebb foltok kerül-
tek fel az egyenruhákra, tarka külsõt kölcsönözve nekik.
Elõfordult az is, hogy a firma saját maga égette ki, hogy
foltot kapjon kedvesétõl. [22]

�Kopott barhent grubenjén arab színegyvelegben
pompázik a sok bársonyból rakott, fantasztikus alakú
folt.� Már az 1860-as évekbõl is található adat foltozott
grubenra. E korai foltok azonban még kifejezetten
funkcionális, azaz szakadást elfedõ, javító foltok voltak.
Az �arab színegyveleg� már nem erre a típusra, hanem
a díszítõ célú foltokra utal. [23]

Az 1930-as években még a megjelenõ foltok érzel-
mi, baráti jelentéssel bírtak, egy kedves személyhez, ill.

emlékhez voltak kapcsolhatók. Ebben az idõben a fel-
kerülõ foltok alá a lányok egy kis idézetet rejtettek.

Míg Selmecen jellemzõbbek a formára vágott flek-
kek (foltok), addig Sopronbanmár a szögletes alakú, de
azon belül annál mozgalmasabb és színesebb képet mu-
tató foltok a megszokottak. Jellegzetes példa selmeci
gruben foltra a narancssárga bársonyból kivágott arcos
félhold (6. kép).

A formaruhán megjelenõ gyakori flekkek

Bányászjelvényt, vagy bányász-erdész közös jelvényt
ábrázoló folt minden grubenen megtalálható valami-
lyen formában, nemegyszer a bányászköszöntéssel
együtt. Ennek helye nem szigorúan kötött, de gyakran
került a jobb vállra.

Legrangosabb foltnak a �Tempus� számított, mely
konkrétan azt jelenti �Az enyém!�. Egy piros szívbe
arany betûkkel a kedves által hímezve a �Tempus� szó

jelentõségét Ruzsinszky: Tempus címû könyvében kö-
zelebbrõl is megismerhetjük. [24] E folt egy szent ígéret
volt, azt jelentette, hogy az illetõ szíve foglalt.

Kiemelkedõen szép, kifejezõ példányain (7. kép) a
szívet behálózó pók, azaz jelképesen a menyasszony
maga is megtalálható. [25]

A �Tempus� folt hagyománya a mai diákság körében
is megmaradt, különbözõméretekben és stílusban lehet
találkozni velük az egyenruhákon.

Szakosztályi jel helye kötött, mindig a bal vállon ta-
lálható. Minden évfolyam minden szaka sajátos jelzést
viselt. Feltehetõen 1933-ban készült a legkorábbi. Feke-
te háromszög pajzsban elhelyezett zöld-fehér pólyán fe-
ketével hímzett bányászjelvény. A pólya két szélén
�arany� zsinór, s ugyanebbõl a zsinórból sajátosan hur-
kolt figura fedi az elõbbieket (8. kép). A pajzsban látha-
tó pólya az Ifjúsági Kör szalagja, jelképe. [26]

Manapság a szakosztály jelek már nem léteznek.
Helyette megjelentek a különbözõ baráti társaságok jel-
képét ábrázoló flekkek.

7. kép: Arcos félhold
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A 9. képen a Dudujka-völgyi Rókák Baráti Társaság
foltja látható. Ez az elsõ miskolci diáktársaság, mely
1995-ben alakult. Szigorú alap- és felvételi szabályzattal
mûködik. A baráti társaság csak fiúkból tevõdik össze.
A foltjukat pedig szigorúan a felvételt nyert tagok visel-
hetik. Aktívan jelen vannak a selmeci diákhagyomá-
nyokmegõrzésében. Számos rendezvény szervezése is a

nevükhöz kapcsolható: Selmeci Diáknapok 1995, 1999
és 2004, csilletolás Dunaújvárosban, a miskolci UV-
domb takarítása, szalamanderek szervezése, a szokásos
évi desznyótoros czéczó rendezése.

Természetesen a soproni diákok is alakítottak baráti
társaságokat, a waldenre is kerültek ilyen típusú foltok.
A 10. képen egy 2001-ben valetáló erdész firmatársam
waldenjének (azonos a 5. képen bemutatottal) a képet
nézve bal oldalon kettõ baráti társaságot jelképezõ folt
is megfigyelhetõ.

A bányász és erdész köszöntés egyszerû feliratként,
esetleg külön szalagon, különbözõ nyelveken is elõfor-
dul. Ismerjük magyarul az újabb �Jó Szerencsét!� vagy
régibb �Szerencse fel!� formájában. Kedvelt a német
�Glück auf!�. [27]

A diákélethez kapcsolódó foltok: a �BALEK/Kusch!�
felirat (11. kép) a selmeci-soproni diákszokásokra utal.

Ennek külön jelentése volt, diáktisztségre utalt. Az
összes balek felügyeletével megbízott firma, a �balek-
csõsz� tisztségét jelezte. [28]

A diákszokásokat bemutató legszebb folt a hosszú-
kás �Tooobiás� felirat. A függõlegesen felírt szöveg fö-
lött tátott szájú bányászhallgató feje látható, selmeci
sapkában, bányászjelvényes gallérral.

A mesealakok közül a törpék voltak a legnépszerûb-
bek, természetesen nem véletlenül. Ez is utalás a szak-
mára, hiszen a bányamanó az a bányaszellem, aki a be-
csületes, szorgalmas bányásszal többnyire jóindulatú vé-
dõszellemként bánik, segíti munkáját. Védõszellemre
pedig minden bányásznak és fõleg minden diáknak
szüksége van. [29]

Nagyon sok grubenen és waldenen találkozunk Sel-
mecbánya címerével (12. kép). A címer a régi selmeci
szellemet tartja ébren, jelképezi a négy testvériskola
összetartozását. Az õsi alma mater emlékét nem engedi
elhalványodni. Rápillantva a diákban felidézõdnek a
selmeci akadémiáról származó hagyományok, a szoros
baráti kötelékek.

7. kép: Tempus folt egy régi grubenen

8. kép: Az Ifjúsági Kör foltja

9. kép: DVR folt

10. kép: Walden két baráti társaság foltjával
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Nótázáshoz kapcsolódó folt a Cantus-folt. A bányá-
szok és erdészek mindennapi életéhez a mai napig hoz-
zátartoznak a nóták. Minden szakesten Cantus Praese-
sek vezényelték és vezényelik ma is a szakest dalait. A
Cantusok minden évben komoly megmérettetésen
vesznek részt. A Cantus versenyen csak olyan ember in-
dulhat, aki még addig nem nyerte meg a versenyt, ezért
� egyetlen kivétellel (a 11. képen bemutatott walden
jobb oldalán) � nincs olyan egyenruha, amin két Cantus
folt található.

A foltok számának növekedésével jelentésük, funk-
ciójuk is változáson ment át. A kezdeti ruhajavításon
túl, kifejeztek bizonyos közösséghez, szakhoz, évfo-
lyamhoz való tartozást, továbbá a diákélethez fûzõdõ

események is tükrözõdnek egy-egy darabon. A felvarrt
foltok valójában a diákközösségek felé szólnak, jelek,
melyeket csak a beavatottak, a közösség tagjai tudtak és
tudnak ma is dekódolni.

A külvilág felé a hallgatói közösséghez való tartozást
mutatták, színfoltot jelentve a kisvárosok, Selmec, majd
Sopron és Miskolc életében.

Az egyenruhák foltokkal való díszítése nem volt jel-
lemzõ minden hallgatóra. Voltak, akik határozottan el-
lenezték a foltok felvarrását, az egyszerûséget, célszerû-
séget elõtérbe helyezve. Az egyenruhát viszont, akinek
volt rá anyagi tehetsége, beszerezte. [30]

A gruben és walden egyéb jellegzetességei

A bal vállon elhelyezett pajzs a walden jellegzetessé-
ge, mellyel a waldenon kívül még az aufon találkozha-
tunk, a többi formaruhán nem viselhetõ. A pajzson tün-
tetik fel a hallgatók a teljesített, illetve nem teljesített
féléveik számát, aranyszínû csíkot varrva rá. A sikerte-
len félévet a függõleges csíkkal jelzik, amely azon a fél-
évcsíkon fut keresztül, melyet ismételnie kell a hallgató-
nak. A pajzsot mindig a szaknak megfelelõ színû bár-
sonyból készítik. A waldent viselõ erdészeknél zöld szí-
nû, faiparosoknál fekete színû, geodétáknál sötétkék
színû. Az aufot viselõ bányászoknál fekete színû, kohá-
szoknál meggypiros színû, gépészeknél sötétkék színû.

A jelvények és a kitûzõk minden formaruhán elõfor-
dulnak, minden formaruhára jellemzõek, melyek gru-
benen a mellzsebre kerülnek ki, walden esetében, mivel
nincs mellzseb, a ruha bal felsõ részére tûzik ki õket.

A legelterjedtebb a bányász és kohász barátságot jel-
képezõ jelvény, melyet a miskolci egyetemisták horda-
nak. Ez fekete-piros színû, mely egyértelmûen megadja
jelentését. Nagyon sok formaruhán találkozhatunk Sel-
mecbánya valamely jellegzetességét ábrázoló jelvény-
nyel, melyet a hallgatók a minden évbenmegrendezésre
kerülõ selmeci Szalamanderen szoktak beszerezni.
Szintén minden évben rendeznek diáktalálkozót és bá-
nyász-kohász-erdész találkozót, melyre minden évben
jelvényt is csináltatnak a szervezõk, és a résztvevõk a re-
gisztráláskor kapják kézbe.

A külföldi tanulmányútra, nemzetközi diáktalálko-
zóra eljutó hallgatók a testvériskolák által kiadott kitû-
zõkkel is gazdagodnak.

A sokféle beszerzési lehetõség és a színes diákélet kö-
vetkeztébenminden diáknakmás ésmás jelvény díszeleg
ruháján, melyekre kedves emlékként tekint vissza.

A grubenhez és waldenhez kapcsolódó
hagyományok

A grubent és a waldent a foltok mellett a hozzájuk
kapcsolódó szokás is jellegzetessé tette, amelyeket saj-
nos már nem tartanak életben Miskolcon.

A grubenrock-porolás tipikus bányász szokás volt.
Amikor a diák kezébe kapta a záradékolt indexet (ez a
mai abszolutóriumnak felel meg), grubenjének két vé-
gét a leibfuchsa és egy másik balek fogta, nádpálcával a
filiszter (végzett diák) hátán porolva a város kapujáig kí-
sérték. Ott a szó szoros értelmében kirúgták. [31]

Az erdész hallgatók a waldenon található tölgylevéllel
az egyetemi hovatartozásukat hangsúlyozzák, mely
megtévesztésig hasonlít az erdész szakmában használa-
toshoz. Tulajdonképpen ez a szakhoz kötõdõ jelkép,
ezért is nincs benne körfûrészlappal kombinált jel a kö-
zepén. Manapság azonban sajnos mindenki hordja hol
körfûrészlappal, hol anjou liliommal a közepén, így el-
veszti igazi jelentését.

Sok waldenen megfigyelhetõ, hogy az állógalléron
az erdész csillag helyett bányász ék és kalapács találha-
tó. A grubenek esetén pedig a bányász állományjelzõ

11. kép: A balek tízparancsolat egy pontját ábrázoló
felirat egy waldenen

12. kép: Selmecbánya címere gobelin hímzéssel készítve



Bányászati és Kohászati Lapok � 139. évfolyam, 4. szám 51

helyére kerül erdész csillag. Ez a csere a testvériskolák
nagyon jó baráti viszonyban levõ diákjainál figyelhetõ
meg. Gyakori a gombok cseréje is. Találkoztam már
olyan grubennel, amelyen külföldi bányászhallgató ru-
hájáról származó gomb volt felvarrva. Ebbõl is látszik,
mennyire összetartóak a hallgatók, és mennyire fontos-
nak tartják a jó barátságok ápolását, melyek egész éle-
tükben elkísérik a diákokat.
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