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Mit is jelentenek a „Selmeci diákhagyo-
mányok”? Az egykoron Selmecbányán
alapított õsi alma materben évszázadok
során kialakult, azóta folyamatosan vál-
tozó, fejlõdõ és a 21. században is töret-
lenül élõ hallgatói tradíciókat. Ezek ma
Sopronban, Miskolcon, Dunaújváros-
ban és Székesfehérváron élnek tovább
a jogutód karok hallgatói között.

A hagyományok szerint élõ diákok
örök jelmondata, amivel minden a Sel-
meci Nótákat tartalmazó nótáskönyv
kezdõdik, így hangzik: „Selmec az Iste-
ned, anyád, szeretõd, menyasszo-
nyod, testvéred, mindened, aki bánt-
ja ellenséged!” A „Selmeci diákha-
gyományok” lényege az egymás
iránti tisztelet, a barátság, az össze-
tartás, és természetesen a szakma- és
hazaszeretet. 

A frissen beiratkozott hallgató min-
daddig „pogány”, amíg a balekokta-
tás során el nem jut a keresztelésig. A
balekoktatást mindig a firmák, azaz a
felsõbb éves keresztelt hallgatók szer-
vezik és végzik. A pogányokat szak-
estélyen sörrel megkeresztelik, alias
nevet kapnak és „balek”ká lépnek
elõ. Innentõl a selmeci hagyományok
jogos örököseivé válnak. 

A balek legfõbb feladata, hogy a
balek tízparancsolat betartása mel-
lett kövesse firmáját, aki igyekszik
minden tudását átadni neki és segí-
teni õt. Az egyes diákcsoportok –
évfolyamok, baráti társaságok stb. –
szakestélyeket szerveznek. Igen
sokféle okból lehet szakestélyt ren-

dezni, de formájuk és lefolyásuk már
évszázadok óta majdnem ugyanaz. A
„hivatalos rész” mindig szervezetten, ri-
tuális szabályok szerint zajlik, amelyek
betartásáról a résztvevõk közül válasz-
tott szalagos tisztségviselõk gondos-
kodnak. Bizonyos szakesteken korsót
is avatnak, melyek közül a legfonto-
sabb a végzõsök valeta-korsója. 

Az évek hosszú során kialakult diák-
nóta-kincs folyamatosan bõvülõ nótás-
könyvekben száll generációról generá-
cióra. A legünnepélyesebbek ezek közül

a szakok himnuszai. A hagyományok a
külsõségekben is megmutatkoznak, ne-
vezetesen a különbözõ karok egyenru-
háiban. Ezeket büszke viselõik vidám és
komoly mondanivalójú, számukra fontos
színes foltokkal, jelvényekkel teszik
egyedivé. A legnagyobb tisztességek
egyike, egyenruhát örökölni a firmától.

Minden átlagember legalább egy al-
kalommal gyakorolja a „selmeci diák-
hagyományokat”. Nevezetesen, amikor
ballagási ünnepség keretében elbúcsú-
zik iskolájától. A legelsõ ballagási ün-
nepséget a selmeci akadémisták tartot-
ták az 1830-as években, onnan terjedt
el aztán az országban. A selmeci balla-
gás a „valétálás”, mely elnevezés a latin
„Valete” (Éljetek boldogul!) kifejezésbõl
alakult ki. Az alma mater fõépülete elõtt
felsorakoznak az egyenruhás valétáló
hallgatók, velük szemben pedig az
egyetem és a karok vezetõi. Kölcsönö-
sen elköszönnek egymástól. Majd miu-
tán a rektor kitárta az addig zárt kaput,
a szalamanderrel elindul a valétálási
menet. Végigvonulnak a város kivilágí-
tatlan utcáin, keresztül a Tûztorony alatt
a Fõtérre, a városháza elé, hogy elkö-
szönjenek a várostól is. 

Selmecbánya az utódkarok hallgatói
körében egyfajta „zarándokhely” ma is.
Hagyományos rendezvényeknek ad
otthont, ahol a különbözõ korosztályok
találkozhatnak egymással. 

Az utóbbi években a karok közötti
barátság jegyében Selmec és „utód-
városai” között csille- és rönktolások
zajlottak. 1989-ben a hallgatók – ter-
mészetesen gyalog – csillét toltak
Miskolcról Sopronba, melyet egy
szakestély keretében „Ede” névre
kereszteltek. Viszonzásul 2002-ben
megfaragott rönköt toltak Sopronból
Miskolcra. 2006-ban, az elsõ Akadé-
misták Selmecen rendezvényre Mis-
kolcról csillét, Sopronból rönköt tol-
tak Selmecbányára, ahol azok az õsi
alma mater épületeiben kerültek
végleges elhelyezésre. 2009-ben Sop-
ronból Dunaújvárosba toltak a sop-
roni karok hallgatói egy rönköt. Leg-
utóbb – ez év augusztusában – a
Nyugat-magyarországi Egyetemtõl
megvált Geoinformatikai Karra, Szé-
kesfehérvárra toltak Sopronból sop-
roni és miskolci hallgatók a selmeci
barátság továbbélésének bizonyíté-
kául egy erre faragott rönköt. 
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UNESCO listán a „Selmeci diákhagyományok”!

A „SELMECI DIÁKHAGYOMÁNYOK” az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság

Szellemi Kulturális Örökség Szakbizottságának javaslata alapján felke-

rültek a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére. Ez számunkra,

volt és mai „selmeci diákok” számára nagy-nagy büszkeségre ad okot.


