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32 Hagyományaink

A rozsnyói metercia

hAgyományok nyomábAn
Azok a hagyományok, 
amelyeket a selmecbá-
nyai utódintézmények 
(Sopron, Miskolc, Du-
naújváros, Székesfe-
hérvár) hallgatói ma is 
magukénak éreznek 
és őriznek, a világon 
egyedülálló örökség. 
Azonban nem Selmec-
bánya vagy az Akadé-
mia „saját” szülöttei. 
A város és az Alma 
Mater a Habsburg Bi-
rodalom és Európa 
különböző vidékeiről 
érkezett diákok szo-

kásait olvasztotta egybe, és formálta egységes 
egésszé. Természetesen a hagyományok napja-
inkban is folyamatosan alakulnak, alapjuk azon-
ban a középkori céhek (pl. a céhes összejövet-
elek a szakestélyek elődje), a Selmec környéki 
bányásztársadalom (pl. bányászdalok átvétele, 
bányásztemetés szokása) és az európai egye-
temek (pl. gólyák „sárga csőr” avatása, ami Sel-
mecen alakult át „balekkeresztelővé”) gazdag 
szokásai. A bányászat már a közép- és kora új-
korban is megjelent képzőművészeti és irodalmi 
alkotásokban. A felső-magyarországi Rozsnyón 
páratlan alkotás készült 1513-ban, melynek címe 
Szent Anna harmadmagával vagy latinosan 
Metercia. Így említi mind a művészettörténet, 
mind a bányászattörténeti szakirodalom. Szent 
Anna (Szent Borbála mellett) védőszentje volt 

a bányászoknak is, a 
kép hátterében a bá-
nyamunka egyes fo-
lyamatait ábrázolta a 
festő. A „bányászok és 
csákányaik” a 17. szá-
zadi vallási polémia, a 
felső-magyarországi 
hitvita szövegeiben 
is megjelentek. Mat-
kó István felsőbányai 
prédikátor 1668-ban 
kiadott Bányász 

csákány című iratá-
nak illusztrációja is 
ékes példája ennek, 
melyen a protestáns 
bányászok megcsá-
kányozzák a jezsuita 
térítőt. A 17. száza-
di vallási, egyházi 
művek arról is árul-
kodnak, hogy a bá-
nyászok milyen meg-
határozó csoportját 
alkották a korabeli társadalomnak. Ám nemcsak 
az irodalomra és festészetre, hanem a zenére is 
hatottak a bányász hagyományok. Talán kevésbé 
ismert, hogy Mozart Varázsfuvolájának szereplőit 
a selemeci Akadémia professzorairól mintázhat-
ták a szövegkönyv írói Schikaneder és Giesecke. 
Utóbbi nagyon jól ismerte Selmec tanárait és a 
hallgatókat. Mozart maga is szoros kapcsolatot 
ápolt Nicolaus Jacquin professzorral (1763-ban 
nevezték ki), akinek gyermekeit zenére tanította. 
Ezen hagyományok nyomán csendül fel mai is a 
jól ismert nóta: „Selmec, Selmec, sáros Selmec 
Te vagy az oka mindennek!” Milyen igaz, hiszen 
összeköti a múlt bányász-hagyományait – ame-
lyek Kassától Rozsnyón át Bécsig megterméke-
nyítették a művészeket és írókat – a jelennel.
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A bánya mellett
működő kohó
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