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Új székház
Tisztelt Tagtársak,
Örömmel értesítem Tisztelt Tagtársainkat,
hogy a felajánlott kölcsönök és
támogatások összege elérte a 113,5 MFtot (egyösszegű kifizetés esetén a vételár) a
Hírlevél lapzártáig.

ennek a nagymúltú Egyesületnek lehetek az
elnöke, amely tagjai ezen nehéz időkben is
ilyen áldozatot hozva fejezik ki
Egyesületünk iránti elkötelezettségüket.
Segítségüket megköszönve,
Jó szerencsét!

Az Egyesület nevében a Választmány
felhatalmazásának megfelelően május 14én írom alá az adás-vételi szerződést!

Dr. Hatala Pál
elnök

Minden támogatónknak ezúton fejezem ki
köszönetemet! Büszkeséggel tölt el, hogy

Kommunikációs csatornáink megújítása
Tisztelt Tagtársunk!
A Kiadói Bizottság ismételten köszönetét
fejezi ki annak a 268 tagtársunknak, akik
január közepén véleményével segítette a
Bizottság munkáját, hogy a tagság és kor
igényeihez, az anyagi-, valamint a technika
és a technológia adta lehetőségekhez
átalakítsa és korszerűsítse az Egyesület az
információs rendszerét. Támaszkodva a
korábbi visszajelzésekre, most csak a BKL
és a Hírlevéllel kapcsolatban teszünk fel
kérdéseket, amit az alábbi linken érhetnek
el Tagtársaink.

tagság széleskörű véleménye és javaslata.
Nagyon örülnénk, ha most a korábbinál is
több tagtársunk osztaná meg a Bizottsággal
a véleményét. Szeretnénk kérni a Helyi
Szervezetek segítségét abban, hogy az
internetes eléréssel nem rendelkező
tagtársak véleményét is megismerhessük!
Ennek érdekében tisztelettel kérjük, hogy a
fenti linken elérhető Kérdőív kérdéseire
válaszolva véleményét és javaslatát 2021.
május 21-ig az OMBKE Titkárságára
elküldeni vagy az elektronikus felületen
megadni szíveskedjen.
Segítségét előre is köszönjük!

Ahhoz, hogy a BKL-t és a Hírlevelet
megfelelő tartalommal lehessen megtölteni
és megjelentetni, feltétlenül szükséges a

Jó szerencsét!
Kőrösi Tamás
Kiadói Bizottság elnöke

Elkészült a teljes BKL archívum digitalizálása

is elérhetővé teszünk. Köszönjük szépen a
munkájukat!
Reméljük, hogy az érdeklődők örömüket
lelik majd az archív tartalmak olvasásában!

Örömmel értesítjük Tisztelt Tagtársainkat,
hogy
az
Arcanummal
történt
együtműködésünk eredményeként elkészült
a teljes BKL modern digitalizálása, mely
lehetővé teszi a kereső szavas keresést is a
tartalmak között. Egyesületünk térítés
nélkül megkapta az Arcanumtól a teljes
adatbázist, amit hamarosan tagjaink részére

Jó szerencsét!
Zelei Gábor

1% felajánlása
Ezúton is kérjük, hogy Ön és családtagjai az
idén is válasszák adó felajánlásuk
kedvezményezettjének
Közhasznú
Egyesületünket, az Országos Magyar

Bányászati és Kohászati Egyesületet és ha
erre lehetőségük van, nyerjék meg erre
ismerőseiket, munkatársaikat is.
Adószámunk: 19815912-2-41

2021. évi, valamint elmaradt tagdíjak befizetése
Tisztelt Tagtársak!

számlaszámai: OTP Bank: 1170500820041982-00000000;
K&H
Bank:
10200830-32310119-00000000).
Kérjük, hogy a „Közlemény” rovatban
feltétlenül tüntesse fel nevét és tagi
azonosítóját, valamint azt, hogy befizetése
mely évre vagy évekre vonatkozik.
Jó szerencsét!

Az
adott
évi
esedékes
tagdíjak
befizetésének az Alapszabályban rögzített
határideje az adott év március 31.-e.
Kérjük, hogy akinek még tagdíj hátraléka
van, azt lehetőleg banki átutalással
szíveskedjen kiegyenlíteni. Az Országos
Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület

Zelei Gábor
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FÖCIK Hírek

11. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés - Sopron, 2021.
szeptember 2-4.

Szeptember
Sopron

2-4,

A regisztráció és az absztraktok beküldési
határideje május 21.

(csütörtök-szombat)

A regisztrációs díj befizetésének határideje
június 30.

A tavalyról idénre halasztott 11. Kőzettani
és Geokémiai Vándorgyűlést 2021.
szeptember 2–4 között rendezzük meg
Sopronban, reményeink szerint személyes
részvétellel.

Elérhetőségünk: 11kgvgy2020@gmail.com
üdvözlettel a szervezőbizottság nevében

A
vándorgyűlés
honlapja:
http://11kgvgy.mbfsz.gov.hu, ahol minden
információ fenn van, és már a regisztrációs
felület is megnyílt.

Király Edit

A digitális tankönyvtárban elérhető Hartai Éva Geológia c.
könyve!

Tisztelt Tagtársak, Érdeklődők!
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Hartai Éva "Geológia" c. könyve 18
fejezetre bontva elérhető a digitális
tankönyvtárban:
https://dtk.tankonyvtar.hu/handle/1234567
89/8559

Geológia
tantárgyához.
Földtani
alapfogalmak; A litoszféra rendszerben
lejátszódó
kőzetképző
folyamatok;
Szerkezeti földtan és tektonika; A föld és az
élet fejlődése; Teleptan; Magyarország
földtana

Leírás: E-learning tananyag a Miskolci
Egyetem Műszaki Földtudományi Kar
Műszaki Földtudományi alapszakának

A fejezetekhez animációk, feladatsorok is
tartoznak.

A világ legrégebb óta termelő kőolaj kútjai
„Franek” olajkút

McClintock Well No1

Lengyelország dél-keleti részén van a világ
legrégebbi, ma is termelő kőolaj kútja,
amelyet 1860-ban fúrtak. A „Franek”
elnevezésű kőolajtermelő kút a Jan Józef
Ignacy Łukasiewicz lengyel vegyész és
gyógyszerész által 1854-ben megtalált
Bóbrka - mezőben található, Krosno-hoz
közel. A XIX. század második felében
ebben a mezőben már 60 olajkút létezett:
átlagosan 60 méter mélyek voltak, de a
legmélyebb elérte a 150 métert is. A
„Franek” kút – egy később mélyített
társával együtt – a mai napig is
üzemképesek és évente csaknem 20 000
tonna
kőolajat
lehet
belőlük
mélyszivattyúval kiemelni.

A McClintock Well No1 kőolajtermelő kút
fúrását az Amerikai Egyesült Államok
területén,
Pennsylvania
Államban,
Pittsburgtól 110 kilométerre északra 1861.
augusztus 16-án fejezték be, a névadó
Hamilton McClintock farmján. A 61 méter
mély kútból megnyitása óta folyamatosan
lehet kőolajat kitermelni, kezdetben napi
175 hordót (27,825 m3 ≈ 23,651 tonna)
felszálló
termelést
adott,
majd
mélyszivattyús termelésre kellett átállni.
2000-ben már csak napi 40 hordó (6,36 m3
≈ 5,406 tonna) termelésére volt képes. A
kitermelt kőolajat a bradfordi finomítóba
szállították feldolgozásra. A kút többször is
gazdát cserélt, végül a Quaker Stocke
társasághoz került, amely az 1990-es évek
közepén
a
Drake
Múzeumnak
adományozta. A kutat a Nemzeti
Parkszolgálat 1999-ben amerikai örökséggé
nyilvánította. 2020-ban már csak napi 0,5
hordó (~80 liter) kőolajat lehetett a kútból
kiemelni mélyszivattyúval. Az út menti
történelmi jelzőtáblát az US86 országút
mellett állították fel 1958-ban, a kúttól 240
yard (~220 méter) távolságra.
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id. Ősz Árpád

Kivonat a Tatabányán, a Vértes Agórájában 2016-ban
elhangzott SELMEC HAGYATÉKA című előadásból.
… mivégre e felidézés? Mert így éltük meg és fogjuk is és nincs az a vírus, ami ezen
változtathat.

Kedves kor és kórtárs firmatársak, barátok,
szimpatizánsok és érdeklődők!
Korábban e nagyszerű előadássorozat
keretében már minden meghatározó tételt
kifejtettem a selmeci szellem lényegéről és
az annak megfelelő életformáról. Most
megtehetném, hogy az előzőekből mixelek
egy “újat” – olcsó megoldás lenne.
Fontosabbnak tartom annak érzékeltetését,
mindez hogyan nyilvánul meg a mi
életünkben, tetteinkben, viselkedésünkben.
Selmec hagyatéka. Amelyet vélelmem
szerint
példák,
megtörtént
esetek
megidézésével lehet igazán hitelesen
megmutatni.
Ha
csak
a
saját
tapasztalataimat veszem, akkor is roppant
bő tárházból meríthetek, de hát csupán
néhány önkényes kiemelésre van időnk.
Melyekre mindenek fölött a derűs világlátás
a jellemző. Meggyőződésem, hogy a
tömérdek szakmai és eszmei értékkincs
mellett Selmec hagyatékának éppen ez az
egyik legfőbb eleme. Olykor egy-egy saját
kútfejes idézettel is élek - mindvégig szem
előtt tartván a legfőbb előadói szabályt:
csak akkor szólalj meg, ha mondanivalód
értékesebb, mint a csend. Van egy másik
erőst tartott szabály is: történetek
megidézésénél csupán akkor említek

neveket, ha az a nevezettet kizárólag
pozitive érinti. Negatív esetben soha – nem
lehet célunk senki pellengérre állítása, akár
jogos, akár nem - és ugyan sehol nem
olvastam erről, de szent meggyőződésem,
hogy ez a módi is örökségünk része!
Stuber Gyuri
1966 szeptemberében történt, amikor drága
barátunk – aki sajnos már régóta nincs
közöttünk – bejött a hatos kollégiumbéli
hatszemélyes,
emeletes
vaságyas
szobánkba és néhány keresetlen, de annál
őszintébb, elhivatott szóval elmondta, mi is
az, mit jelent a selmeci diákhagyomány. Ez
volt a legelső igazán megérintő indíttatás,
amely után már megállíthatatlanul
törekedtem bejutni ebbe a csodavilágba és
kezdtem írni szakestély-hozzászólásaimat,
amelyek első darabjai a Salátakomplexum,
TDK dolgozat és a Siker, avagy Gödör
Norbert és Pöszméte Amál füstszűrős
románca voltak. Azóta abba sem hagytam –
komolyan véve a csavart jelszót, mely
szerint nálunk a hagyomány már tradíció!
Patsch Feri
Ezidőtájt történt, hogy többedmagammal
mint egyszerű mezei - sör és székhordó -
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pogány hallgathattam végig - kívülről és
állva - az első igazi szakestélyt, amit
valétaelnökként Feri celebrált. Akit
kevéssel
utána
fájdalmas-fiatalon
vesztettünk el. Látni ott az igazi nagyokat
elementáris élmény volt, semmi mással
össze
nem
hasonlítható.
Kisegítő
zöldfülüként kettő üveg – naná mannaként
tisztelt - sör volt a jutalmunk. Kezdés előtt
még végignézhettem az asztalokon.
Felejthetetlen látványt nyújtottak sorban az
ötödéves “óriások” és az a különlegesen
ünnepélyes, selmecidéző levegő, amelynek
íze, zamata haláláig nem hagyja el az
embert. Ahogyan az a felismerés sem, hogy
mennyire nem minden a rang és a pénz.
Akkor sem, ha igaznak gondolom a
következő tavasszal született, grandiózus
okosságnak vélt megállapítást: üzletszerű
kéjelgésnek azt nevezzük, ha valaki az
árrést is tudja élvezni…

dinasztia, de Lacit később családapaként,
meg elismert robbantási szakemberként
kimondatlanul is bántotta, ezért egy tanköri
szakestélyen “Dinamikus dinamit”- ra
változtattam az alias nevét. Amit teljes
joggal visel azóta is és tulajdonképpen az
eredeti eszme is benne van…
dr. Fazekas János
alias Vanek B. Eduárd
Senkit nem ismerek közülünk, aki nem
tisztelte és szerette volna. Volt szakosztályi,
majd egyesületi elnök, civilben bauxitos
vezérigazgató. Ezidőtájt történt meg Pesten
1996-ban a kétszázadik szakestélyem
megülése,
ahol
muszáj
volt
elnökösködnöm, nehogy önfényezésbe
fulladjon a “Vivát száz firmák!”
megszólítású
összetartás.
Jancsi
a
szervezésem során előállt egy kéréssel.
Hadd legyen ő a kontrapunktom. Mondta ő,
a méltán nagynevű OMBKE elnök, akivel
fordított felállásban számtalan estet
harcoltunk végig. Nem lehetett elutasítani
és bizony, példamutató össz- és visszhang
volt. Kontrapunktként mondta el egyik
kedvenc poénját: - Mondd, te vered még a
farkad? - Már nem, pedig megérdemelné…
A nyolcvanas évek elején egy szalagavató
szakestély után ipari meghívottként már
untuk a megmaradt langyos sörök
pusztítását és Orbán Tibor alias Idesemmel
együtt hármasban betértünk a Boci tágas
hűtőkamrájának fáintos előszobájába,
amely boldog emlékezetű Ida néni
szentélye volt. Aki egy fogalom. Véle
igencsak szerettük egymást. Egyszer
elbüszkélkedett a frissen épített családi
sírboltjukkal és ennek kapcsán megkérdezte
tőlem, Bajadzókám, mondjad, hogy tudtam
én tőletek ennyit összelopni?... A
Bajadzókám meg onnan van, amikor a
kezdet kezdetén fölálltam a Bociban az
asztalra
és
szirénaszerű
hangon
elsüvöltöttem az ária elejét, hogy aszongya
hogy: kacagj Bajadzó – Iduskám rémülten
kiszaladt a Boci elé kiáltozva, hogy rendőr,
rendőr! Mit is natürlich jócskán megbánt
azóta. Tehát ülünk a hűtőkamra előterében
és a benti ingyen sör helyett hozzáfogtunk

Zimmermann Marci alias Síncsiszoló
Mindenki tudja, honnan ered ezen alias név.
Egyszer szakest utáni mártós állapotában a
vasúti síneken bóklászva szó szerint elütötte
a Wiener Walcert… Ötven éve ismertem
meg. Ült a legendás egyetemvárosi Bociban
egy láda sör mellett. Akkor még meg sem
mertem szólítani, de mások igen. Egyikük
odament Marcihoz. Adnál egy sört? Öcsém,
vedd tudomásul, nem. Ha szomjas vagy,
megyek az Idához és veszek neked, de ez
nekem kell! Marci a régi haraszthegyi
oroszlányi
szakestélyeken
általában
balekcsősz volt. Egyik ilyen alkalommal az
elnök – Vörös Géza alias Papagályszelidítő
– rábízta, hogy a húsz fős keresztelendő
pogánynak ő adjon alias nevet. Mitagadás,
huszárosan megoldotta a föladatot. A női
nemiszerv nevét adta mindegyiknek,
sorszámozva…. Évek múlva alig bírtuk
utána átkereszteltetni egyikét-másikát. Mert
egy Praesesnek ehhez is joga van. A magam
gyakorlatából egyet említek a nem
kevésből:
Koczor
Laci
társunk
keresztapjának aliasa – hitelesen ki kell írni
- Szarágyú volt. Koczor Lacié nyilván ezért
Szarpuska lett, az ő keresztfia meg
Szarpisztoly kéne legyen… Szép dolog a
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tokaji aszút fogyasztani. 100 Ft volt egy
palack. Egy kartonnal mi ittunk meg
hárman, a másik kartonra vendégkoszorút
hevenyésztünk és közben Jancsi Tiborral
tartott egy kisded népdal-bemutatót –
éjféltől hajnali négyig. Nem ezért, hanem
egész élete végett nem csoda, hogy
Jánosunk gyászszakestélyén – hiába volt
farkasordító hideg – többen voltunk, mint
amennyien manapság egy NB I-es
focimeccsen vannak. Gyászszakestély. Ez
aztán kifejezetten Selmec hagyatéka,
amelytől egyszerűbb, szebb, önzetlenebb,
méltóbb megemlékezés nem létezik. Élő a
“civil” jelmondat is: voltam, ami vagy és
leszel,
ami
vagyok.
Semmiféle
színpadiasság nem kell, csak amit őszintén,
önként, rábeszélés, kioktatási vágy nélkül
teszel. E törvény is hagyatékunk része! …és
nem az, ami szégyenszemre előfordult
azóta: amikor elhunyt társunk óriási
korsógyűjteményét egyszerűen kidobták az
utódok, vagy amikor még jóformán véget
sem ért kedves barátunk temetése, örökösei
azonnal
pénzzé
tették
az
arany
valétagyűrűjét.

megmondani, hova kell mennem? Válasz:
Na, akkor nézzünk egy könnyű kérdést…
Ottan körül látott napvilágot az archaikus
megközelítés: “Két pont között legrövidebb
az egyenes út, de annak semmi értelme!”
Bársony Laci alias Örökmozgó
Kivel is az évtizedek óta töretlen
barátságunk
selmeci
hagyatékszerű
mintapéldája annak, hogy ami bennünket itt
összeköt, sokkal-sokkal fontosabb, mint ami
civilben elválaszt. Annak dacára így van,
hogy anno az egyetlen utóvizsgáját éppen
tőlem szenvedte el, mert a balekvizsgán a
mostani OMBKE elnökkel, dr. Nagy Lajos
barátommal együtt bizony őt is
megbuktattam Miskolcon. A soproni
Bányász-Kohász-Erdész Találkozó (BKE)
szervező bizottságának mindketten tagjai
voltunk és felváltva vezettünk az ülésekre,
hogy legalább egyikünk jól érezhesse
magát. Egyik utunk pont azután a választás
után esett meg, amikor a baloldal győzött és
Laci vezetés közben sorra kapta mobilján a
gratulációkat. Látva a képemet, egy idő után
azt mondta a telefonba: ne most, este
hívjatok,
aztán
hozzámfordulva
megmagyarázta: tudod, fordítva is
történhetett volna. A következő ülésre
menet én voltam a sofőr, hazafelé Laci
teljes joggal elaludt a hátsó ülésen. Bábolna
magasságában letértem a pihenőbe és a
mellettem ülő feleségem – alias Egri Nő –
észrevéve, hogy az úton oldalról belógva
egy hosszú deszka hever előttünk,
megszólalt – ez balesetveszélyes. Be kéne
rúgni az árokba. Laci felriadva azonnal
reagált. Igaz! Tényleg az kéne. Jól berúgni
az árokban!

Szintai Major Miklós alias Pikulás
Ki nem hagyható az ő néhai egyetlen, örök
balekavató kérdése. Amikor Solymos
András volt a tatabányai praeses, Vér Laci
titkárként a háznagy – a hatvanas évek
végefelé – emlékszünk rá, hogy Miklósunk
micsoda ellenállhatatlanul sugárzó arccal
tette föl minden alkalommal balekkérdései
klasszikusát:. Miről ismered fel a rézf@..ú
baglyot?..... na miről? Hát a réz f@..áról!...
és akkor ő rettenetesen boldog volt. Bizony
ez is fontos. Hagyni, elősegíteni, hogy
társad örüljön. Ha már egyszer annyira
szereti. Kinek árt vele? Úgy, ahogy az a
civil életben szinte soha nem fordul elő!

Visnyovszky László alias Para
E napokbéli veszteségünk ő. Egy szobába
voltunk telepítve anno a Keleti II.
bányaüzem XI/a aknáján. Laci néha
állandóan úgy esett be reggel az ajtónkon,
hogy a két könyöke és térde pirosra
dörzsölődott az előző este, mert ahogy a nők
kapcsán szoktuk volt mondani, az élet nem
kisasszonysport... Az íróasztalom fölé egy
átlátszó nájlonzacskóba rakva felszögeltem

Tarján Iván
Az akkor még feketehajú, igen fiatalos
bányagéptan professzorunk előadására sem
igazán jártam - azt se tudtam, hogy néz ki.
Irodájának előterében történt. Vizsgázni
szándékoztam, ott ült valaki, hát
megszólítottam: Öcsi, nem tudnád
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trösztből. Márpedig a zsompot be kell
falazni. Ne is vitatkozzunk, kérem ehhez az
idomkőszükségletet azonnal kiszámítani, és
két órán belül jelenteni, ez és ez a számom!
Misi istentelen mérges lett a hülye
utasításra, de bizony kiszámolta hány darab
idomkő kell és bizony hogy visszahívta a
szivart. - Gerendás elvtársat keresem. - Itt
nincs semmiféle ilyen elvtárs. - Nincs?! –
Nincs. - Akkor kivel beszélek? - A
palahányó mozgóőrrel... Mi azóta is
megüljük egymás születésnapját. Mégpedig
emberül. Midőn kerek negyven lettem, Misi
meglepett egy óriási tortával, rajta 40
gyertya. Meg is hatódtam, mert nem igazán
voltunk oda az édességért, dehát micsoda
gesztus… Amikor átvettem, a súlya sem
tűnt fel, csak a felvágáskor jöttem rá, hogy
gipszből van…

egy kis darab szenet. Bárki jött be a szobába
és ha először látta, megkérdezte: mi ez?
Válaszom: ez a szén öregem. Na, itt
kezdődnek a bajok! Salamon Hugó volt az
üzemvezető és Forisek Pista a főmérnök.
Ha fél hatra értem be, Hugó már rámordított
a folyosón, mi van Csaba, délutános vagy?
Alias Langaléta hangfekvésének lágy
tónusa is közismert volt. Néha állandóan kikieresztette és akkor bizony belebelefagyott a denaturált szesz a
sárosabbjába.
Történt
egyszer
sihtkezdéskor, hogy pont erről a módiról
beszélgettem Parával az irodánkban,
amikor kivágtam az ajtót és iszonyú
hangerővel beleordítottam a folyosó
csendjébe, hogy micsoda disznóság, még
mindig csak harminc csille, mit képzeltek,
az anyátok ezét-azát, stb. Egyetlen ajtó sem
nyílt ki, mert teljesen életszerű volt.
Becsuktam az ajtót és mondtam: látod
Lacikám, így kell ezt csinálni! Nem lett baj
belőle, fel sem tűnt… Amikor Dala Zoli
volt a főmérnök, Laci lett a híres DEMAG
vágat mindenese. Ragasztgatta a térképen
kis papírcsíkokkal a napi előrehaladást és
utána rohannia kellett a helyszínre. Egyszer
Laci már a vájvégen volt, mikoron
beszóltam fentről a bányatelefonba, hogy
Szekér elvtárs (az akkori miniszter) várja
Visnyovszky elvtársat jelentéstételre az
ereszkefejnél! A többszáz métert szegény
Laci futva tette meg fölfelé, aztán ott
kedvesen megkérdeztem tőle: hogy vagy
Lacikám… Évekig nevettünk közösen az
eseten – mifelénk ez a természetes!

Siket Vilmos alias Iboly
A legokosabb volt a tankörben, hiszen
1961-ben kezdett és 1971-ben velünk
végzett. Negyedévben volt szerencsénk
megkapni. Ülünk a Bociban vagy hárman
enyhén sörözgetvén, amikor jön egy
ismeretlen srác, a két kezében egy-egy
menzai alumínium tárca, rajta 20-20,
összesen negyven féldeci cseresznye.
Lerakta az asztalra és mondta: fiúk, én
vagyok az új tankörtárs. Hát persze, hogy
vivát néki – azóta is! Most – 2021-ben
végezvén az előadásom rövidítését muszáj
hozzátennem, hogy ma már ő sincs
közöttünk. Amikor még velünk lehetett, egy
tankörtalálkozónkon javallatomra mint
legidősebbet a világörökség részévé
választottuk. Vállszalagot is kapott hozzá.
Selmeci hagyaték a tétel: minden
barátoddal viselkedj úgy, hogy nem
tudhatod, találkozhattok egyáltalán még
egyszer!

Farmasi József alias Fűcsomó
A miskolci öt év alatt mindvégig a
szobatársam volt. Mindketten tatabányai
ösztöndíjasok lévén ő az idősebb Csaszlava
Jenő vezette BMR-hez került, én meg a
XV/c-re. Köztudott volt abban az időben,
hogy a vállalati központban – akkor
trösztnek hívtuk – egynémely buzgó
mócsing a telefonban is elvtársnak hívta
magát. Egyszer zsebkendőt téve a kagylóra
felhívtam az éppen zsompkialakításba
bonyolódott Misit – mi így hívjuk alias
Fűcsomót - Gerendás elvtárs vagyok a
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is értette. Amúgy natürlich nem dőltünk be
a dolognak, szaldóban drágább lett volna,
mint nyeremény nélkül…
Zilahy József alias Tüzes víz
Az 1976-os vadorzói sujtólégrobbanás
áldozatainak temetését követően mi ketten
még külön is tiszteletünket róttuk a sírok
előtt. Utána felmentünk hozzánk –
akkoriban közel lakván – és megtartottam
életem szó szerint legkisebb létszámú
szakestélyét. Ketten, szépen-hitelesen. Ő
már 1981-ben meghalt – kisfia öt napos volt
csak. Fociztak, rosszul lett, bevitték és
amikor hátradőlt a vizsgálóasztalon,
megállt az órája és - ennyi az élet.
Oroszlányban volt a temetés. Utána mi
tankörtársak összejöttünk egy igazi
emlékezésre. Egyedi volt. Mint a
tankörünk. Amelyik azóta is egyedüliként
volt képes anno a régire hajazó GENTER
valétaújságot kiadni, amely elsőként vezette
be az évenkénti három napos, családdal
együttes tankörtalálkozók gyakorlatát, ahol
saját tankörzászlónk van, nagyméretű
fényképes/rajzos tankörnaplónk, számtalan
saját relikviánk a tanköri sörnyitótól,
farbőrtől, Davy lámpától, általunk aláírt
selmeci valétaívtől a tanköri fokosig,
korsóig, szíjig, pólóig, sapkáig. Nohát
Zilahy Jóskánktól – Zilástól - sem
szokványosan búcsúztunk. Nem borúsan.
Felidéztük legkedvesebb nótáit, történéseit
– több órán át. Erre mondta akkor dr. Benke
Laci alias Kőköltő, hogy fiúk, ha majd én
megyek el, rólam is így emlékezzetek meg!
…….
…én sajnálom a legjobban, hogy nincs
lehetőség több baráti történetet közzé tenni.
Olyanokat, amelyeket egy–egy rendes
összetartás után órákig tudunk mesélni
egymásnak és tesszük is mindig, amikor
csak
lehet.
Selmec
hagyatéka.
Gyakorlatilag mindvégig tanítás a javából.
Nem ismétlem a tételeket, egyet azért
megemlítek újra: a jellem arról ismerszik
meg, hogy megállja az ember a dicsekvést,
vagy sem. No és annak másképp való
megfogalmazása,
amivel
kezdtem:
negatívumot névvel csak önmagadról

Kiss Csabáné alias Egri nő
Korosztályom zöme szívvel vallja, hogy az
örökséghez való ragaszkodásunk mellett
egyáltalán nem baj, ha indokolt és méltó
esetekben odaillő elemekkel gazdagítjuk
kincsünket. Így vezettük be a Komoly
Pohár fogalmát, így vezettük be azt is, hogy
olykor arra rászolgáló női hölgyeket is
megkeresztelünk. Ezt követvén vagy
harminc éve tankörünk hősies találkozójáró
bányászfeleségeink javát annak rendje és
módja szerint vizsgáztatván felavatva
selmeci típusú szakestélyen fogadtuk
közénk. Ő - naná tőlem - az Egri Nő aliast
kapta. Nem származása okán, hanem mert
ha kell, forró szurokkal önti le a
rosszakaróimat... Egyetlen ideillő történet
róla: történt egyszer, hogy gyött egy levél:
nyertünk egy Kanári szigetek nyaralást.
Pesten ekkor és ekkor, itt és itt lesz a
dokumentum átadása. Attől már öregebb
vagyok, hogy elszédüljek tőle, de épp aznap
dolgunk volt arrafelé, kíváncsiságból
elmentünk rá. Zsúfolásig volt az elegáns
terem, külön asztalok, ahol egy-egy „ifjú
titán” osztotta az észt. Fehér zoknis gombos
cipő, bőrnyakkendő, kinőtt öltöny, ahogy
kell. Kérdőívet kellett kitölteni. Fő kérdés:
mi lenne álmai utazása? Körbenéztem – a
többiek rendre olyanokat írogattak, hogy
Bali, meg Bahamák, meg Sychelles, meg
Maldív szigetek, Capri, stb. Feleségem meg
lazán beírta: Erdély. Az ”Ifjú titán” tán nem
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hirdess. Rögtön muszáj, hogy ideszúrjam a
Vocem Preco tételt: légy szerény, légy
becsületes, légy őszinte, mondj mindig
igazat és meglásd – úgy megutálnak, mint
ide Lacháza…. Nos akkor már elmondható
Selmec hagyatékának az egyik legfőbb, de
soha nem eleget hangoztatott egyéb
hozadéka is: ez az örökség semmikor “nem
hagyja”, hogy akármennyire kicsit is, de
“elmenjen veled a hajó.” Mindemellett arra
nevel, hogy a fennen képviselt álszerénység
is bűn. Akkor is, ha mondom: semmit nem
értem el az életben, de azt a magam
erejéből… Még egy tétel, aminek az
elfogadtatása fiataljainkban a legnehezebb.
Az utóbbiak közül nem kevesen vallják,
hogy – a selmeci diákhagyományok csakis
és kizárólag az övék. Aktív diákoké. Újra és
újra elmondom: Selmec hagyatéka, hogy

nem csak engedi, de segíti a már
végzetteknek is a nagyszerű eszményeink
szerinti életet. Ha nem is sok, de azért
maradt
rendesen
selmeci,
soproni
feljegyzés
is
e
témakörben
–
cáfolhatatlanok
a
bizonyítékok.
Örökségünk megbecsülése, vigyázata pedig
bizony csakis akkor ér annyit, amennyit
szeretnők, ha át is tudjuk adni az arra
igazán érdemeseknek. Hogyan? Személyes
példamutatással. Ez a mi dolgunk. Ami a
költővel szólván nem is kevés!
Vivát jóbarátok, vivát selmeci hagyaték,
vivát jelenlegi és leendő követők!
Jó szerencsét – tenger csillét!
Kiss Csaba András alias Balhés Charley

A selmeci firmaszerelem: Sárika „letemporálása”
A selmeci akadémista/főiskolás léthez
hozzátartozott a szerelem. Sorozatunk
mostani részében a legendás szerelmet és a
„letemporálást” elevenítem föl Szügyi
Gyula (sz. 1897) 1922-ben végzett
erdőmérnök Nimród Vadászújságban
megjelent – A tizenhatos bika című –
emlékező
jellegű
írása
részletei
1
segítségével.

Olyan volt Sárika, mint egy szép tavaszi
álom. Karcsú, nyúlánk termete, vastag
aranyló szőke haja, pici szája bizony sok
főiskolás bohó szívét dobogtatta meg
reménytelenül. Két szeme olyan mély,
olyan kék volt Sárikának, mint a felhőtelen
nyári égbolt tükörképe a Hodrusi-tóban. A
hangja halkan csendülő, a kacagása édesen
csengő, mint mikor az öreg fenyőfák ágairól
lecsüngő jégcsapok között muzsikál a
Szélaknai-kapun besurranó szellő. Jó dolga
is volt Sándor firmának. Valahogy nagyon
jó volt, úgy érezte. Így lett a négy főiskolai
évből nyolc, a firmából veterán, a
veteránból veteránisszimus, majd ultrasupraveterán. Az a temérdek folttal
megteremtettézett, rózsákkal, liliomokkal,
átszőtt szívekkel telehímzett rövid
posztókabát, a valden mind kopottabb lett,
az Auf-könyvben mind több a sörkontó, a
vizsgák meg sehogy se akartak fogyni, sőt
szaporodtak. Sárika meg várt, várt. Nem
panaszkodott, csak néha- néha könnyes volt
a szeme. Egyszer aztán betelt a végzet:
Sándor
ultra-supra-veteránisszimust

„Régen volt, talán igaz se volt … Mikor
Selmecbánya sz. kir. város girbe-gurba
utcáit az erdész és bányász főiskolások
koptatták … régen volt … Mikor a
Hibalkán «randáztak», mikor a Wintri-ben
(Winterstein
nagykocsma)
megittak
«egypár létra bort», mikor a Paradicsomhegyen ők szedték le az első hóvirágot,
Kisiblyén az első ibolyát … régen volt …
mikor mindig lehetett a teraszon látni egykét lézengő balekot, firmát, amint kiugró
szemmel lesték a zongoraórára vagy a
varrodába siető szöszi ideált … Régen volt
… Az is régen volt, mikor Sándor erdészfirma «letemporálta» a Wönekék Sárikáját.
1

Nimród Vadászújság, 16. (1928) 36. sz. 665-668. (dec. 20.); Az erdészeti
felsőoktatás 200 éve III. kötet. Sopron, 2008. 146. Szügyi Gyula együtt végzett Bartha
Lajossal, a Selmeci Baleklapok sorozat szerzőjével. Szügyi Gyuláról lásd:

http://www.sakk-magazin.hu/4si/kerdes.php?sorszam=658&lejatszo=2 (letöltés:
2021. február 28.)
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«elrelegálták» a tudós professzorok egy
évre: hadd «jöjjön meg az esze» valahol
másutt
idegenben.
Sándor
elment
prakszinak valahová Erdélybe. Hírt sem
adott magáról. Selmecen meg ment a dolog
tovább. Sör nem fogyott kevesebb, vizsga
se igen lett kevesebb, csapodár főiskolás se
lett kevesebb, csak a párjuk után búsuló
lányok száma lett eggyel több Sárikával. A
fiúk respektálták Sándor «tempus»-át.
Sándor letemporálta Sárikát, az övé. És nem
volt egy főiskolás se, aki a tempus
varázsszó alatt álló lánynak komolyan
udvarolni mert volna. Amit respektáltak a
fiúk, nem vette figyelembe egy osztrák
gyáros. Meglátta Sárikát, egypárszor
meglátogatta a szülői házban, megkérte és
elvitte. Mit tehetett Sárika? Az évek egyre
szálltak szőke feje felett, Sándorról semmi
hír … hát elment.”
1. kép: Bartha Lajos-féle selmeci baleklap: az volt a
dicső firma …

Időközben előkerült a hősszerelmes dicső
firmánk is (1. kép, illusztráció). „Sándor
egy év múlva visszament Selmecre. Mikor
megtudta, hogy Sárika másé lett, úgy
viselkedett, mint a bolond. Meg akarta ölni
a gyárost, saját magát, az egész világot.
Majd ivott egy álló hétig, tombolt,
dühöngött, sírt, jajongott. Végül nekifogott
a tanulásnak és sorba rakta le a vizsgáit.
Amire aztán általános lett a meggyőződés,
hogy Sándornak tényleg elment az esze.
Mulatott még úgy istenigazában egy nagyot
az öreg veterán, könnyes szemmel
búcsúzott a gondtalan kicsorduló ifjúság
ezer gyönyörű emlékétől, aztán … aztán …
filiszter lett maga is.”

Az elejtett selmeci szerelmi szálat vegyük
fel, ugyanis „délelőtt veszettül csengett a
telefon, Sándor segédmérnök urat, a
gondnokot kérték a központból. Délután
egy osztrák gyáros érkezik a feleségével …
a gyáros lőjön egy jó bikát, így kívánják a
minisztériumból. … Az asszony szinte
szebb lett. Megtelt. A bimbó kipattant,
gyönyörű rózsaszál lett belőle. Rövid
lódenszoknyája alól elő-elővillant formás
lába, amint lassú léptekben sétált a hosszú
mérnök mellett. Szeme a régi volt, a kedves,
ragyogó kék szem. … Ragyogó szeptemberi
délután volt, erősen sütött a nap, még
nyíltak a virágok, még zsongott a vadméh.
… Sándor nézte-nézte az édes arcocskát,
nagyokat nyelt, a szíve a torkában ugrált és
csak egyre ezt mondogatta: Sárika, Sárika,
kincsem, Sárika.
– Csak ennyit tud nekem mondani? Mindig
csak Sárika! Mondjon már valami mást is!
– Igen … Sárika … Emlékszik? … Egyszer
a Hibalkán … maga jött velem szemben …
ömlött az úton keresztül a hólé … ott állt
tanácstalanul … megmerült volna a
cipőcskéje … én felkaptam az ölembe és
átvittem … a szíve ott dobogott az arcomon
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… Emlékszik? … egyszer jöttünk a
Klinger-tóról a korcsolyával csörömpölt …
vastag hó födte a púpos kis házak barnult
tetőjét … úgy láttam, nyújtja az ajkát … a
soványan táplált lámpás behunyta a szemét
… egy pillanatig tartott …
Az asszony szeméből kicsordult két kövér
könnycsepp.
– Sándor, kérem, ne beszéljen ilyet! Ne
beszéljen így! Én nagyon szomorú leszek
így. … Beszéljen valami vígat!
– Sárika, lelkem … nem tudok … szomorú
a szívem … azóta … elröppent az én kis
madaram … nem volt elég erős kalitka a
«tempus» …
– Tehettem egyebet? Mondja, tehettem
egyebet, mikor maga hírt sem adott
magáról.
– Tehetett volna! Éreznie kellett volna,
hogy
visszajövök
és
örökre,
visszavonhatatlanul birtokba veszem! De
maga nem várt, megcsalt. Amit utoljára
ígért, mikor elment, azt se adta meg.
Mondta Genitivus, a balekom, mit ígért . . .
búcsúul . . . mikor elment. … Sárika!
Kincsem! Adja meg a csókom! – szakadt fel
Sándor lelkéből a forró kívánság – amit
ígért … búcsúzóul … mikor elment …
Az asszony elgondolkozva nézett maga elé.
Könnyű bizsergés járta át a testét. Igen,
megadja. Azért jött. Becsületesen megadja,
amit ígért. De csak egy csókot! … Bár …
Ha Sándor mérnök úr, a hosszú firma, nem
lett volna csupán a saját gondolataival
elfoglalva, ha olvasni tudott volna most az
asszony szívében … Rekkenő volt a hőség.
A szeptemberi nap forrón tűzött a felhőtlen
égről. Ők még forróbbnak, még
tűrhetetlenebbnek
érezték.
Villamos

szikrák csaptak át egyik lángoló testből a
másikba. Ámor istenke játszott. Szembe
fordultak egymásnak és kábultan mélyedtek
egymás szemébe.
Nyugat felől, az égalján, egy kis haragos
felhő támadt. … Dördült egy nagyot …
Kövér cseppekben potyogni kezdett az eső.
Takaros nyári zivatar lett hirtelenében. … A
vihar elől szaladtak. Éppen beugrottak a
kunyhó ajtaján, mikor egy hatalmas
dördülésre, mint egy jelre, ömleni kezdett
az eső. Jó volt biztonságban lenni. Egymás
mellett ülve a puha szénarakáson, nézni az
elemek tombolását. … A kunyhóban csend
volt, békességes csend. Sándor kidobta a
félig szítt cigarettát az ajtón. Egymásra
néztek.
– Adja meg … add meg, kedves, a csókot –
kívánkozott le a férfi remegő ajkáról a forró,
perzselő kérés.”
Időközben „a vihar elvonult … három bőrig
ázott, ember-kinézésű valami csaltatott a
cuppogó sárban. Elől a gyáros. Minden
lépésére víz szökött ki a cipője szárán.
Elkeserítő látvány volt. … Messziről
kiabált:
– Látottam, Herr Ingenieur! Láttam!
Työnyörű megvolt! … Vadőr mondta …
tizenhatos! … Lőni nem tudtam, elugrodot
… Kapitális agancsa volt, Liebchen!
Az asszony arcocskája bíborba borult.
Biztosan csak a rajta is erőt vett
vadászláztól.”

Dr. Fricz-Molnár Péter

Debreczeni Márton bánya- és kohómérnök életrajza és
munkássága

12

Egy, a nemesi származást alátámasztani
látszó eredeti nemeslevél már volt
Debreczeni Márton kezében. A nemességet
eszerint Rudolf magyar király adományozta
1578. február 21-én Debreczeni István
ónodi
harmincadosnak
szolgálatai
jutalmául. A családi elbeszélés szerint a
nemeslevelet valamelyik ős szegénysége
miatt eladta, és Debreczeni Márton volt az,
aki aztán visszaváltotta 100 forintért Déván,
egy özvegyasszonytól. Sok nemesi család
süllyedt idővel jobbágysorba, mert nem
tudták
nemességüket
igazolni,
ill.
elvesztették
mindenüket.
Debreczeni
Márton az 1578-ban adományozott, a fehér
liliomot karmaiban tartó, hármashalmon
ágaskodó oroszlánt ábrázoló nemesi
címerrel saját pecsétnyomót készíttetett, és
ezzel pecsételte le 1849-ben hivatalos,
miniszteri biztosi leveleit. Kétségtelen
viszont, hogy Debreczeni szegény fazekas
családból
származott.
Legidősebb
fiúgyermekként a családi mesterség
folytatása várt rá, de egy baleset
megakadályozta ebben, kisgyerekként jobb
hüvelykujját harangozás közben a harang
elszakította, összeroncsolta. De ez a baleset
egyúttal megnyitotta számára az iskolai
tanulmányok folytatásának lehetőségét.
Elemi
iskolai
tanulmányait
szülőfalujában végezte 1809 és 1813 között,
majd 1813 őszén szülei beadták a
kolozsvári Református Kollégiumba, ahol
tíz évig tanult. Az alsóbb osztályok után
elvégezte a bölcselet és törvénytan összes,
valamint a teológia első évfolyamát.
Felsősként – tanulmányai mellett – az
alsósok görög irodalom korrepetitora volt, s
emellett
még
magántanítóskodott.
Kolozsvári
diákéveiben
kezdett
el
verselgetni, melyről kétkötetnyi költemény
tanúskodik. Ő írta meg 1818-ban, az első
nyomtatásban
megjelent
román
katonaéneket. Versei a diákság körében
ismertek és közkedveltek voltak. Együtt
tanult Herepei Károllyal, a későbbi híres
ref. lelkésszel és Pataki Dániellel, kora
leghíresebb
erdélyi
orvosával.
Mindkettővel élete végéig jó barátságban
volt. Debreczeni – figyelembe véve

Debreczeni Márton kőnyomatos arcképe (1871)

Debreczeni Márton bányamérnök és
feltaláló, a reformkori erdélyi bányászat és
kohászat legnagyobb egyénisége. Az akkori
bányászati
módszerek
javításán,
fejlesztésén dolgozó, kiemelkedő tudású
szakember volt, aki kreativitásával a
gyakorlati bányászatban és a kohászatban
éppúgy nagyot alkotott, mint a kincstári
adminisztrációban. Zseniális szakember,
aki nemcsak értette szakmáját, hanem
szerette is. Nem a munkaidő puszta letöltése
és nem is csupán felettesei konkrét elvárásai
vezették, inkább a saját maga által kitűzött
célja az erdélyi bányászatfelvirágoztatása.
E cél elérésére áldozta nappalait és sokszor
éjszakáit, egészségét, az egész életét.
Debreczeni is azon nagy alkotóink közé
tartozik, akik munkásságukkal irányt adtak,
akik munkásságukkal nevet adtak egy
korszaknak, a reformkornak. Ő a saját
területén valóban igazi újító, igazi feltaláló
és reformer volt.
Debreczeni Márton 1802. január 25én
született
a
Kolozs
megyei
Magyargyerőmonostoron,
Debreczeni
János fazekasmester és magyarvalkói
Lőrincz Erzsébet hatodik gyermekeként. A
család származása, ill. eredete már nem
határozható meg pontosan. A paraszti
sorban élő Debreczeniek, úgy tűnik,
valamikor – talán Erdélybe való
bejövetelük előtt – a nemességhez tartoztak,
és később süllyedtek le a jobbágyok közé.
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kollégiumi felsőbb tanulmányait – a
lelkészi vagy tanári, esetleg az ügyvédi
pályára készült.
Pályaválasztására
egy
élmény
gyakorolt döntő hatást. Utolsó iskolai
évében Désaknára került, ahol Berényi Imre
sóbányanagy és a bányatisztek körében
ünnepelve döntötte el, hogy bányász lesz –
látva azok összetartását és barátságát.
Félbeszakította teológiai tanulmányait,
1823.
május
9-én
kivette
végbizonyítványát, melyben többek között
a következők olvashatók: „Minden egyes
tantárgyban első volt a kitűnők között…
Kiváló észtehetsége, szorgalma, erkölcsi
tisztasága,… dicséretes… hisszük, hogy
ezen ifjú a jövőben a hazának hű és munkás
polgára
leend.”
Az
elvárásoknak
Debreczeni elkövetkezendő életpályáján
hatványozottan megfelelt.
Jelentkezett a selmeci Akadémiára
és a beiratkozásra szóló engedélyt 1823.
augusztus 9-én meg is kapta. Az előadások
csak november elején kezdődtek, így még
három hónapot az ifjú Debreczeni Márton
leendő hivatása megismerésére fordította.
Ezért Bukovina felé vette az útját, ahol a
Jakobina közelében fekvő Fundu Moldovi
faluban, a Mancz-féle réz- és vasbányáknál
a rendelkezésre álló időt új ásványerek
keresésével töltötte. Itt egyedül ő talált új
ásványérre, amit aztán a nevére
kereszteltek. A bányatulajdonos, látva az
ifjú tehetségét felajánlotta, hogy állja
tanulmányai költségét, ha ő kötelezi magát
arra, hogy az akadémia végeztével
szolgálatába lép. Debreczeni a kecsegtető
ajánlatot – mivel csak „honában s honának"
kívánt szolgálni – nem fogadta el.
Selmeci bányászati tanulmányait
1823 novemberében kezdte meg, és az
akadémiát két és fél év alatt végezte el
kitűnő eredménnyel, mégpedig úgy, hogy
szegénysége miatt az utolsó két év
tanulmányait egy tanév alatt teljesítette.
Tette ezt olyan kiváló eredménnyel, hogy az
Udvari Kamara az erdélyi kincstár
javaslatára 1825. július 23-án elrendelte a
selmeci kamaragrófságnak, hogy erdélyi
önkéntes bányagyakornokul eskettesse föl.

Nem sokkal később, mivel nem állt
rendelkezésre
rendszeres
akadémiai
segélypénz, még akadémiai tanulóként
kinevezték
napidíjas
radnai
olvasztómesterré. Selmeci tanulmányait
1826 februárjában fejezte be.
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Radnán kezdte el írni A kióvi csata c.
eposzát.
A Hunyad megyei Csertésen
dogozott helyettes kohóellenőrként 1827
februárjától,
újításaival
csakhamar
nyereségessé tette az addig veszteséggel
működő csertési kohót. Elismerésül a
kincstári vezetés 1829. december 28-án az
erdélyi bányászat központjába, Zalatnára
helyezte.
Az erdélyi ipar, benne a bányászat
és kohászat Debreczeni Márton fellépéséig
– ma úgy mondanánk – stagnált. Ebben a
fontos iparágban rejlő lehetőségek
kiaknázatlanok maradtak. Debreczeni
zseniális gyakorlati és szervező tehetsége az
1830-as és 1840-es években újítások és
találmányok sorával aknázta ki ezeket a
lehetőségeket. Szerteágazó munkásságával
az erdélyi bányászatot és kohászatot addig
nem
látott
színvonalra
emelte.
Természetesen mindezt az újra fogékony, a
tehetséget is felismerő kincstári vezetés
nélkül, nagyszerű munka- és pályatársak
nélkül nem érhette volna el, de az, hogy az
erdélyi bányászat felvirágoztatásában a
döntő, meghatározó szerepet már saját
korában neki tulajdonították, azt már
magában az is jól mutatja, hogy
Debreczenit kortársai „az egyetlen erdélyi
bányász” névvel illették.
Zalatnai éveit kohóellenőrként
kezdte, és mint ilyen a sokágazatú
olvasztási kezelést irányította. Egy 1841
körül készített jegyzetében saját zalatnai
működésével kapcsolatosan a következőt
emelte ki: „Mint Zalatnai Ellenőr a
vegytani elveknek a gyakorlat mezején
átvivés által az egész Kohászatban egy
újabb irányt adott.” A nagy haszonnal járó
munkáját az Udvari Kamara azzal
honorálta, hogy fizetését 1832. május 27-én
kibocsátott rendeletével, 150 forinttal
kiegészítette, majd 1832-ben kinevezték a
körmöcbányai kohókészletek tartalmának
megvizsgálására, az udvari végzés által
kiküldött biztosság tagjává.
Ekkor bejárta az alsó- és felsőmagyarországi kohóműveket, sőt a Bécs
melletti
Nussdorf
kénsavgyárát
is

Debreczeni Márton emléktábla Miskolc-Perecesb
Debreczeni Márton Szakképző iskola aulájában,
alkotója Varga Éva szobrászművész, felavatták
1991-ben

Bár végzettsége alapján Debreczeni
Márton bányamérnök lett, valójában
polihisztor és kohász volt. A reál
tudományok
mellett
a
humán
tudományokban
is
nagy
tudással
rendelkezett, nemcsak jó költő, hanem jó
szónok is volt. Emellett még nagyszerű
zenei tehetséggel bírt, hegedűn, zongorán és
hegyi kürtön (waldhornon) tudott játszani.
Utóbbin, diákként a kolozsvári Nemzeti
Színház zenekarában, később baráti
összejöveteleken még hivatalnok korában is
játszott. Kiváló nyelvérzéke is volt, a
magyar mellett hét nyelven beszélt: latinul,
görögül, románul, németül, olaszul és
franciául, valamint szlovákul, amit selmeci
diákévei alatt sajátított el.
Radnai hivatali állását 1826
áprilisában foglalta el. Itt kötött házasságot
a selmeci főerdész lányával, Láhner
Terézzel, akitől nyolc gyermeke született.
15

megtekintette. Debreczeni munkájával
messzemenően elégedettek voltak, amit jól
mutatott az, hogy 1833. május 11-én
kohónaggyá és igazgatósági ülnökké
léptették elő.
Ezt követően megbízták az
offenbányai
olvasztó
megjavításával.
Tevékenysége eredményeként az olvasztó
megújult és nyereségessé vált 1833-1834ben. Debreczeni Márton zalatnai működése
alatt nemcsak megjavította a meglévő
olvasztókat, hanem két új magasolvasztót is
épített, és ezeknél alkalmazta először
gyakorlatban
az
általa
feltalált
csigafúvókat. E kohók kiszolgálására és a
bányászat megkönnyítésére 14 lóerős
„gőzmozgonyt" tervezett, melyet 1837-ben
Máriazellben készíttetett el. Erdély első
gőzgépét 1838-ban helyezték üzembe.
Debreczeni találmányok és újítások sorával
állt elő. Ő használta fel elsőként a kohóknál
felhalmozott
kéntartalmú
salakot
kéngyártásra és ő használta ki először
tudományos alapon a tüzelőanyagok égési
melegét a kohászatban. A zalatnai kohóknál
ő kezdte meg a vasgálic gyártását, amivel
egy új ipari és kereskedelmi cikket teremtett
hazánkban.
Ezenkívül
a
hazai
viszonyoknak megfelelően javította a
beváltási rendszert és a bányászat érdekeit
figyelembe véve, szabályozta az olvasztási
költségeket. Debreczeni az ezüsttisztítónál
végzett javításai által, valamint azáltal,
hogy a kincstári erdőkben használatlanul
fekvő ágakat és gallyakat az ezüsttisztítónál
értékesítette, rengeteg fát és ólmot takarított
meg.
Legnagyobb
találmánya
az
olvasztás
folyamatát
megkönnyítő
csigafúvója volt, mely Európa-szerte
ismertté tette a nevét. Csigafúvója a
korábbiakhoz képest csak feleannyi
hajtóerőt kívánt. Évekig foglalkozott vele.
Számításokat végzett, kísérletezett, sőt az
ellenőrzés és összehasonlítás kedvéért
barátaival (többek közt László Józseffel) is
kísérleteket végeztetett. Végül is a
tökéletesített csigafúvót csaknem az összes
erdélyi nagyüzemi kohónál bevezették. Az
1840-es évek elejétől kitűnő teljesítménye

miatt már a külföldi legnagyobb
kohóműveknél is alkalmazták, pl. a
bajorországi Hammerau kohójánál 1842ben, valamint a Fülöp-szigetek egyik
rézolvasztójában
is
Debreczeni-féle
csigafúvó működött. E találmányáért évente
200 pft tiszteletdíjat kapott.
A sok-sok találmány és újítás
jelentős mértékben fellendítette Erdély
bányászatát és elsősorban kohászatát.
Debreczeni Márton működése nyomán csak
az erdélyi ezüstolvasztók több mint
tizenkétszeres haszonra tettek szert.
Zalatnán gőzgépet és az Offenbányán új,
illetve átalakított olvasztókat helyeztek
üzembe.
Teljesítményének
újabb
elismeréseként 1839-ben – Fillenbaum
Ferenc zalatnai adminisztrátor erdélyi
kincstári tanácsossá való kinevezését
követően – 37 évesen ő lett a zalatnai összes
művelési ágak vezetője, bányatanácsosi
címmel bánya-, kohó- és uradalmi igazgató.
E minőségében vezetése alá kerültek: a
zalatnai pénztár és aranybeváltó, az
abrudbányai, topánfalvi, csertési, aljárai,
oláhpiáni és körösbányai aranybeváltók, a
zalatnai, offenbányai, csertési és radnai
kohóhivatalok, a zalatnai, csertési,
offenbányai
és
abrudbányai
kémlőhivatalok, a zalatnai, abrudfalvi,
topánfalvi, offenbányai és
csertési
erdőhivatalok,
valamint
a
zalatnai
udvarbíróság, uradalmi pénztár és a
zalatnai, abrudbányai, topánfalvi és
offenbányai ispánságok.
Adminisztrátori kinevezése után
néhány hónappal, 1839. augusztus 26-án –
zalatnai állását fenntartva – kamarai
biztosként megbízták a vajdahunyadi
vasmű szabályozásának irányításával. A
vajdahunyadi vasgyártás újjászervezése
valójában már 1837-ben kezdetét vette,
melynek szükségességét közvetlenül az
váltotta ki, hogy a gyár legnagyobb
nagyolvasztója (a toplicai), 1837. január 15én teljesen leégett. A kincstár az ügyben
azonnal összehívta az adminisztráció összes
vasgyári főnökét. Az általuk alkotott
bizottság elnöke és előadója Debreczeni
Márton lett, akinek javaslatára a bizottság a

16

toplicai nagyolvasztó újraépítése helyett, a
govasdiai nagyolvasztó modernizálása és
bővítése mellett döntött. A govasdiai
vasgyár modernizálásával – mely az
újjászervezés első ütemét jelentette – 1838.
szeptember végére készültek el. Az új, ill.
megújított nagyolvasztókat már Debreczeni
csigafúvóival szerelték fel. A szabályozás
második
nagy
időszaka
1839-ben
kezdődött, a további govasdiai beruházás
mellett a vajdahunyadi kerület többi
bányáinak felújítására is sor került, és 1840.
július végére befejezte vajdahunyadi
munkáját.
Itteni
működése
során
deklaráltan az a cél vezette, hogy az erdélyi
ipart oly irányba fejlessze, hogy az „oly
követeléseknek is megfelelhessen, melyekért
eddig külföldre szorultunk". Végül a
rendezés során a gyárnak nemcsak
mennyiségi, de a minőségi termelését is
megjavította,
melynek
köszönhetően
sikerült – fenti célját elérve – a hazai
piacokat elözönlő külföldi vasgyártmányok
nagy részét kiszorítani és bizonyos
gyártmányok tekintetében az ellátást
kizárólagosan
magyar
termékekkel
biztosítani. Debreczeni Márton e tárgyban
németül (mivel ekkor még a szakma nyelve
ez volt) egy 315 oldalas dolgozatot írt.
Vajdahunyad és környéke bányászatának és
kohászatának fejlesztése az 1840-es
években tovább folytatódott, de ezt
Debreczeni már az erdélyi kincstár
központjából, Nagyszebenből irányította.
1840 januárjában herceg Lobkowitz
Ágost, az Udvari Kamara elnöke, miután
báró Gerliczi Fülöp nyugdíjazásával a
kincstár egyik előadó tanácsosi állása
megürült, – gróf Rhédey Ádám, kincstári
elnök javaslatára – kinevezte őt kincstári
ideiglenes előadóvá, és elrendelte, hogy e
minőségben
az
összes
kohászati,
következésképp a vaskezelési ügyeket is
vegye át, azaz az összes bányászati ügyek
közte és Fillenbaum Ferenc kincstári
tanácsos között legyenek megosztva. Gróf
Nádasdy Ferenc kincstári alelnök a
kincstári tanács január 28-i ülését követően

arra kérte Rhédeyt, hogy még Debreczeni
Márton Szebenbe érkezése előtt úgy
intézkedjék, hogy Fillenbaum kezében a
bányászati, pénzverési és pénzváltási ügyek
maradjanak, Debreczeninek pedig a
kohászati, vajdahunyadi vaskezelési és
bányászerdészeti ügyek jussanak, melléje
adván Sófalvi Elek titkárt, Conrád György
fogalmazót
és
Antos
József
bányagyakornokot. Debreczeni Márton új
hivatalát az elhúzódó vajdahunyadi
munkája miatt csak 1840. augusztus 5-én
tudta elfoglalni. A következő nyolc
esztendőben főként szervezői tevékenysége
által gyakorolt nagy hatást Erdély
gazdaságára. Kitűnő hivatalnoki és
szervezőképességéről, munkaszeretetéről
egykori kollégiumi társa és barátja, Herepei
Károly vízaknai lelkész írt 2, amit itt nem
részleteznék hely hiányában. Csak
nagyszerűségére mutat az is, Nagyszebeni
éveiben a Disznódi utca 143. sz. alatt egy
emeletes házat bérelt. Családjával az
emeleten lakott, a földszintet üresen hagyta
és szegény napidíjasoknak és írnokoknak
adta ki ingyen.
Az uralkodó Debreczeni Mártont
1842 március elsejei hatállyal valóságos
erdélyi kir. kincstári tanácsossá nevezte ki,
ezzel ideiglenes előadói státusa megszűnt,
de hatásköre nem változott. Szakmai
munkásságát az előléptetéseken és kamarai
dicséreteken kívül elismerték. Zaránd
vármegye táblabírájává és Abrudbánya
tiszteletbeli
polgárává
választotta.
Debreczeni Márton bokros hivatali teendői
mellett alkalomadtán a társadalmi életben is
szerepet vállalt. Az 1845-ben megalakult
szebeni magyar kaszinó elnökeként,
valamint az erdélyi református egyház
szebeni
főgondnokaként
és
az
Egyházfőtanács ülnökeként ügyködött.
Debreczeni az 1840-es években az
egész erdélyi bányászatnak (vagy inkább
kohászatának) lendületet adott. Nincs olyan
újítás, reform, hol ő, vagy mint
kezdeményező és folytató, vagy mint segítő
és végrehajtó ne lett volna jelen. Kivételes

2

Mártonról megemlékező levele. 5. E levelet 1. az
Okmánytárban.

711 KvEgyKvt Adalékok. Herepei károly 1853.
december 30-án gr. Mikó Imrének írt, Debreczeni
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szervező egyéniség volt, akinek figyelme
Erdély valamennyi bányájának vezetésére
kiterjedt. Az igazgatók naponkénti
feljegyzéseit legalább negyedévenként
bekérte, hogy működésük menetébe,
bányáik
belső
életébe
tüzetesen
bepillanthasson. Időnként a helyszínre
kiszállva irányította és ellenőrizte a
munkafolyamatokat.
Beosztottjait
és
kartársait odafigyelő, alapos és kreatív
munkára sarkallta és a legnagyobb örömmel
segítette őket, ha valami újítással vagy
életrevaló gondolattal álltak elő. A túlzott
bürokráciával szemben az ügyeket gyorsan
és ténylegesen előrevivő ügyintézésért
dolgozott, pl. a különböző űrlapok
egyszerűsítésével,
vagy
utasítások
készítésével.
A hivatali papírmunka mellett
kísérletező tudós tevékenységre alig jutott
ideje. A kísérleteket ezért általában nem
saját maga végezte, hanem útmutatásai
szerint egy arra alkalmas személy. Például
a zalatnai kohónál 1845-46-ban folytak
kísérletek a nyersréz ezüsttelenítésére
Reinbold Antal kohómester vezetésével.
Kincstári tanácsosként dolgozta ki egyik
legjelentősebb újítását, azt, hogy hogyan
lehet az erdélyi sóbányáknál a hányóra
hordott,
szennyezett,
tisztátalan
sótörmelékeket
szódagyártásra
felhasználni. Az eljárásáról Paul Meissner,
a bécsi politechnikumi tanára elismerően
nyilatkozott. A nagy érdeklődés és
elismerés ellenére, sajnos, Debreczeni ezen
eljárása nem jutott el a megvalósításig.
Debreczeni Márton szebeni évei
alatt sokat tett a bányászati szaknyelv
megmagyarosításáért is. A Magyar Tudós
Társaság elnöke, gróf Teleki József 1841.
július 2-án írt levelében fölkérte gróf
Nádasdy Ferenc kincstári elnököt, hogy a
bányászati-műszaki
nyelv
megmagyarosításában
támogassa
a
Társaságot. Nádasdy ezt követően az
Erdélyben használatos szakszavak és
szakkifejezések
összegyűjtését
kérve
levelet intézett az e tárgyban jártas
bányatisztekhez. Debreczeni is munkához
látott, vagyis szakszavakat gyűjtött és

alkotott. Nádasdy végül a kincstárhoz
beérkező
szógyűjtemények
megvizsgálásával és összeszerkesztésével
őt bízta meg. Három szótárt szerkesztett és
készített 1842-43 folyamán. A Bányászati
műszótár címet viselő német-magyar
szakszótár, töredékes mű (A-T). A teljes, de
nem véglegezett szótára a Sóbányászati
német-magyar
műszótár,
az
ún.
Debreczeni-féle bányászati szótár a németmagyar bányászati műszótár című, már
késznek tekinthető munka.
Ezt a sokoldalú munkásságot gróf
Mikó Imre, aki kincstári elnökként 1847-től
Debreczeni
felettese
volt,
a
következőképpen méltatta: „Íme mint ölelte
fel alkotó talentuma az egyetemes
bányaügyet;
mint
terjesztette
ki
munkásságát e nemzeti és státusgazdasági
ipar minden ágaira; hogy észrevett minden
hiányt, minden tökéletesíthetőt, s mennyire
képes volt széles ismeretei s ügyes tapintata
által, hol baj jelentkezett, azonnal orvoslás
után látni! Képzelhetni mennyi s minő
eredményei voltak egy ilyen tevékeny élet
soha nem tágító fáradozásainak a kincstári
jövedelmekre s általában a hazai
bányászatra nézve. Szíve volt ő az erdélyi
bányászok pangó testületének…”
Az
erdélyi
bányászat
felvirágoztatásában és modernizálásában
ily döntő szerepet játszó Debreczenit az
1848-49-es
szabadságharc
sem
nélkülözhette. Az uniót kimondó május 30i országgyűlés a Magyarország és Erdély
egyesítésének gyakorlati kimunkálására
létrehozott
Unió-bizottság
tagjává
választotta.
E
bizottságban
Erdély
legkiválóbb és legnagyobb formátumú
személyiségeivel
kerülhetett
munkakapcsolatba, olyanokkal, mint báró
Wesselényi Miklós, gróf Teleki József
erdélyi kormányzó, báró Kemény Dénes,
báró Jósika Miklós, Zeyk József, Berde
Mózes és gróf Teleki László. Kossuth Lajos
igyekezett továbbra is maga mellett tartani
az erdélyi bányaügyek legavatottabb
szakértőjét, ezért augusztus 22-én István
nádorral kineveztette pénzügyminiszteri
tanácsossá a bányászati osztályigazgató
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mellé, évi 3000 Ft fizetéssel. Debreczeni
Márton
a
bányászati
osztály
segédigazgatója lett.
A románok 1848. október 23-án
felgyújtották és kifosztották Zalatnát,
tönkretéve a mintabányászatot, melyért
Debreczeni
Márton
annyit
tett.
Megsemmisült az összes üzemi berendezés,
épületek, gépek, Debreczeni minden
alkotása. Ennél is szomorúbb hír lehetett
számára, hogy a számos legyilkolt
bányatiszt között – barátain és egykori
munkatársain kívül – ott volt öccse, Ferenc
és sógora, Frendl Ferenc is. Debreczeni
november közepén, végén térhetett vissza
Erdélyből, mindenesetre december 3-án
már Pesten volt és Rombauer Tivadar
igazgató távollétében ő irányította a pesti
állami fegyvergyárat. 1849. január 1-én, a
kormánnyal együtt ő is Debrecenbe
menekült. Minden bizonnyal jelentős
szerepet játszott a pénzügyminisztérium és
a
fegyvergyár
gyors
és
sikeres
átmenekítésében. Az izgalom, a bánat és a
fáradtság következtében 1849. január 7-én
agyvérzést kapott és csak négyheti ágyban
fekvés és ápolás után gyógyult meg.
Betegségéről Debreczeni, amint tudott,
levelet küldött Nagyszebenben maradt
családjának. Debreczeniné nem indulhatott
el betegeskedő férjéhez. Erre csak március
11-e után kerülhetett sor, miután Bem
tábornok
elfoglalta
Nagyszebent.
Debreczeni családjával együtt március
utolsó napján érkezett meg Kolozsvárra.
Debreczeni Márton 1849. május elsejétől az
oroszok
kolozsvári
bevonulásáig
(augusztus 16-ig) miniszteri biztosként
irányította Erdély pénzügyi szervezetét.
Biztosi működése alatt Kolozsváron, a
Mátyás király szülőháza melletti (ma is
álló) Tauffer-ház emeletén lakott. A
szabadságharc hivatalnokaként végzett
munkásságát
röviden
összefoglalva:
Debreczeni legnagyobb – az utókor
elismerésére is méltán számot tartó –
teljesítménye,
Erdély
pénzügyigazgatásának az egységes magyar
pénzügyigazgatási
rendszerbe
való
integrálása volt.

A fegyverletétel körüli napokban
Orsováról üzenetet kapott Kossuthtól, hogy
siessen utána. El is kezdtek csomagolni,
azokba a ládákba, amelyekbe csomagoltak,
hogy másnap elinduljanak. De végül is nem
mehettek Kossuth után, mert Debreczeni
még aznap az ebédnél agyvérzést kapott.
Balázs fia rohant el Pataki Dániel orvosért.
„Nem bánom, ha felakasztanak is, nem
megyek, mert nem mehetek!" - mondta
ekkor. Felakasztani ugyan nem akasztották
fel, de a szabadságharc leverése után perbe
fogták, és állásából elbocsátották, azaz
tisztázási eljárást folytatnak ellene.
Állásától
megfosztva
népes
családjával nagy szegénységben élt. Barátai
és tisztelői (pl. gróf Mikó Imre és
Kagerbauer Antal) támogatása mellett
alkalmi munkákat vállalt. Többek között
Rajka Péter gépgyárossal dogozott.
Rajkának az olvasztótégelyekhez a
legtűzállóbb anyagra volt szüksége, és ezt
Debreczeni hosszú kísérletezésekkel fel is
találta. Tüzeléstechnikával, ill. a fűtés
hőtanával behatóbban 1849 késő őszétől
kezdett el foglalkozni. Ennek során
megszerkesztette hazánkban az első
kétaknás kályhát. A kályhát terveinek
megfelelően Kagerbauer Antal készíttette el
egy lakatossal, amit aztán Debreczeni 1849.
december 15-én állított fel, ill. helyezett
üzembe
szobájában.
Ezt
követően
kikísérletezte a leggazdaságosabb fűtési
módszert.
Idejének
nagy
részében
félbemaradt szakmunkáin dolgozott, pl.
„A közönséges kohótan alapvonásai” c.
művén, mely első magyar nyelvű
kohászattanunk. Családjával 1849 őszén
egy kisebb és olcsóbb lakásba költözött,
majd innen később a már említett híres
kolozsvári építész, Kagerbauer Antal
házába.
Debreczeni 1851. február 13-án
szállásadójának, Kagerbauernek segítve, a
Magyar utcai református
templom
építéséhez szükséges épületfát vizsgálta
felül, amikor a nagy hidegben meghűlt és
tüdőgyulladást kapott. A betegséggel
gyenge szervezete és megtört lelke már nem
tudott megbirkózni. Halálos ágyában fekve,
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az őt február 16-án felkereső Ignácz
Mártonnak szomorúan mondta: „Meghalok
barátom, családom sorsa öl meg. Talán
jobb sorsra lettem volna érdemes.” Két nap
múlva, 1851. február 18-án halt meg
Kolozsváron tüdőgyulladásban. Debreczeni
Márton a ravatalon feküdt, amikor a
rehabilitálását
kimondó
rendelet
megérkezett: fel van mentve, s elfoglalhatja
hivatalát.
Hivatali állását már nem foglalhatta
el, de elfoglalta helyét Erdély halhatatlanjai
sorában. Temetéséről, az azon résztvevő
Mikó Imre gróf többek között ezeket írja:
„Temetése csendes, egyszerű, kevesektől
sejtett helyi jelentőségű volt, mint élete.”

megvenni, hihetetlenül érdekes és szép ez a
hősköltemény, pláne, ha félhangosan
olvasva a verselés sajátos ritmusát is
élvezhetjük.

Debreczeni Márton síremléke
a Házsongárdi temetőben
Emléktábla Debreczeni Márton szülőfaluja
református templomkertjében

Debreczenit kora és az utókor a
legnagyobb erdélyi költők, és tudósok
között tartotta és tartja számon. Híres
történetírónk, Kőváry László Erdély egyik
legzseniálisabb
szülöttének,
nagy
bányászattörténészünk, dr. Faller Jenő a
bányatechnika nagy magyar előfutárának,
kora
legjelesebb
bányamérnökének
mondta, Vass József kolozsvári irodalmár
az
erdélyi
értelmiség
ragyogó
gyémántjának,
fényoszlopának,
„Kalotaszeg nagyasszonya", falubelije,
Gyarmathy Zsigáné pedig róla szóló
elbeszéléseiben
mintaembernek,
igaz
embernek nevezte őt. Szerénységem sokkal
inkább
az
egyik
legnagyobb
kohómérnökének mondanám – kiemelkedő
munkássága után.

Debreczeni Márton halála után gróf
Mikó Imre kérésére fiai összeszedték több
csomóban fekvő iratait és átvitték a
grófhoz. Ő átnézve a hagyatékot, rátalált
Debreczeni eposzára. Miután a tizenhat
énekes, „A kióvi csata” címet viselő eposzt
nem kis munkával összerendezte és
letisztázta, kertjében (a későbbi, kolozsvári
Múzeum-kertben) ünnepséget rendezett,
ahogy Széchy Károly írja: „néhai barátja
halhatatlanságának ünnepét". Itt mutatta be
a hőskölteményt Kolozsvár neves íróinak:
Gyulai Pálnak, Jakab Eleknek, Kőváry
Lászlónak, Kriza Jánosnak, Szabó
Károlynak és Vass Józsefnek. Az eposz
felfedezésének hírét az akkor éppen
Erdélyben járó Jókai vitte Pestre. Az eposzt
gróf Mikó Imre 1854-ben adta ki. Nekem
sikerült ezt a könyvet antikvárból

Káplánné Juhász Márta km.

20

Szent Borbálával Babba Mariához
Zarándoklat biciklivel
12. rész
az ég. Hátizsákunkba pedig betesszük az
esőkabátot. De mielőtt magunkra öltenénk
díszegyenruhánkat - mert Balázs elhozta
nekünk fokosostul, kardostul - együk meg
reggelinket, mely várhatóan nem lesz
kalóriaszegény. Házigazdáink pedig már a
konyhában sürgölődve várnak bennünket.
Akár csak Gyergyón, roskad az asztal. A
kolbászos tojásrántotta, a füstöltek, a jó
magyar kenyér, az átlátszó folyadékkal telt
üveg és épp eszembe jutott volna
magamban, hogy de tudnék enni egy kis, ...
Fejemben nem értem a mondat végére,
mikor Márta egy nagy teli serpenyővel áll
elő és fennhangon kérdezi:
- Kinek adhatok kis puliszkát?
Egyszerre jelentkezünk, ahogy meglátjuk a
tetején olvasztott sajttal gőzölgő főtt
kukoricadarát. Mennyit is vehetnék belőle,
hogy a pécsieknek is ...? De itt sem érek a
gondolt mondat végére, mert Laci tolja ki az
utolsó falatokat is tányérjainkba:
- Meg kell enni, mert Márti csinálja a
következőt!
Hát most is megettük és megittuk, amit
kellett.
A mi Károlyunk pedig bejelenti, hogy Ő
vállalja az autóvezetést, a mai 20 km-re.
Csak teát kér a reggeli leöblítésére. Ahogy
én nem tiltakoztam, úgy sem Balázstól, sem
Andrástól nem hallottam ellenkezést.
Akkor ez rendben lévén, vegyük fel
ünneplőinket. András szép erdész gúnyát,
én Karcsival az egyesületi egyenruhát
fokossal, vércsatornás karddal, Balázs
pedig szintén kitéve magáért, a háború előtti
bányász díszegyenruhát ölti magára.
Lakatos Csabi barátunk látna bennünket,
biztos mondaná: Ez így most rendben van!
- Mert ha van tartalom, akkor annak módja
is legyen!

Lovászi – Csíksomlyó
2015. V. 11 – 25.

Május 23. Szombat (a 13. nap)
„Isten kezet nyújt”
Golyó:
Csíkmadarasi reggel, Pünkösd szombatja.
Tizenkettedjére sem sikerült kialudnunk
magunkat, mert tegnap is később
feküdtünk, mint odahaza terveztük és ma
aztán valóban időben fel kellett kelnünk,
hogy a Nyeregből el ne késsünk. Szikrázóan
süt a Nap, mely remélteti velünk, talán
elmarad a Csíksomlyói búcsúkor oly
gyakori égindulás. Ha esik, megszentel
bennünket, ha nem, hát megóv bennünket

Kigurulva a főútra, beálltunk a sorba. Mert
aki még nem tudná és menni tervezi ezen
ünnepre, az úgy készüljön, hogy ilyenkor a
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Csíksomlyóba vezető utakon 10-20 km-es
sorok
alakulnak,
melyek
lassan
csordogálnak be a város kapuján. Mi
készültünk és nyugodtan gurultunk, majd a
város határában az első adandó helyre
leparkoltunk.
Kiszállva
autónkból
madártávlatra láthattuk a kegytemplomot,
mögötte a hegyet a hangyabolyként
gyülekező emberekkel. Újra sorba álltunk,
hömpölygő embersorba és elindultunk,
hogy hálát adva áldhassuk az istent.
Földúton, vetés szélén, kicsit benne, árkon
át és a Nap, nem csak szikrázott. Fekete
ruhánkban fűtött is. A Nap tüzelt, mi
patakokban verejtékeztünk és Balázs nem is
bírta szó nélkül:
- Mi a nyavalyának kellett nektek az
egyenruha?
- Mert az kell öregem! - dobta vissza
a szót Karcsi, nem rosszallóan, csak
nyomatékosan.
A város első utcáit elérve pedig meghívott
mindenkit egy üveg hideg ásványvízre.
Miután ittunk, a vizet kicsavartuk fehér
ingjeinkből
és
az
egyenruháinkat
folyamatosan szemrevételezők között
folytattuk a menetelést.
Még ha nem is nagy öröm izzadó testtel a
porfelhőt verő tömegben menni, azért az
öröm, hogy áradatnyi ember jön és a végét
nem
látni.
Gondolkodásukban,
öltözékeikben
sokféle-fajták. Egyben
közösek: magyarok. Mert még az a cigány
is az, magyar cigány, aki Sütő Andrásékért
Marosvásárhelyt neki ment a román
botosoknak, az is magyar cigány, aki
koldulva kilopja zsebedből pénztárcádat.
Ott a kanadai zászló alatt, aki törve mondja:
mádár, az is magyar. Mert aki a határ másik
oldaláról, Palánkáról, Kománfalváról jön az
is magyar, csak kicsit elcsángáltatta a
történelem. Ez a színes áradat gazdag, mint
a tenger világa és ebben az egy szóban
hegyeket mozgató erő van. Minket ennek
teremtettek, bennünk így látja Isten örömét.
Mi piros-fehér-zöldben színesítjük a
világot.
Természetvédő zöld mozgalmak nagy
féltéssel szokták figyelmünket felhívni, ha
egy növény, vagy állatfaj veszélybe kerül.

Helyes! De akkor nekünk sem kell
szemünket lesütve, félszen félteni, védeni,
ápolni, erősíteni ami, aki e szó mögött van magyar. Minket ide, ennek teremtettek! Ha
tartozunk hálával a teremtésért, ha
tartozunk felelőséggel kapott környezetünk
minden
fűszáláért,
akkor
alapvető
kötelességünk védeni, ápolni kultúránkat,
nemzetünket, hitünket is, mert az élettel
kaptuk. Ki tartozik ezzel? Én és ki velem
magyarnak érzi magát. Ez az áradat pedig
együtt érzi, csíkon innen, csíkon túl és
határon innen, határon túl! Ahol pedig érzik
együtt e szót, amit az öt betű jelent, ott a szó
erőt ad az érzőknek, az érzők erőt adnak a
szónak.
Összenőve
érzéseinkkel
elérjük
a
kegytemplomot körbevevő sűrű forgatagot
és innen irány a nyerget formázó hegy
teteje. Ott várnak bennünket a megbeszélt
szokott helyen jó barátaink, Kohárék,
Lakatosék és Ottó. Lépnénk mi sebesebben
is, de minden felfelé vezető ösvény tele,
egyre lassabban halad a sor. A hegyoldal
közepéhez érve kilépünk a felfelé igyekvők
sorából és próbálunk a földre telepedők
között lavírozni. Ügyeskedésünk is egyre
lassul, mintha többen, sűrűbben lennének,
mint az előző években.
Felfelé menetelésünk közben a pünkösdi
oltár mellől a székelyharisnyás férfiak és
piros-fekete-fehérbe öltözött asszonyok
kórusától már szólnak a Mária énekek.
Lassan, lassan felérünk a zöld teret határoló
erdőhöz, hol sem helyet, sem barátainkat
nem találjuk. Biztos, hogy többen vannak.
Ki tudja hány százezren? Mi bemegyünk az
erdő szélébe, ott legalább a tüzelő
napsugaraktól védve vagyunk.
Nem voltunk magányos manók az égbe törő
lombfedél alatt. Megkeresve a megfelelő
fatörzset, esőkabátjainkra letelepedtünk.
Innen az áldozat felmutatást is láthatjuk a
tömeg és belőlük kinövő lobogó
zászlóerdővel együtt. Míg mi is kibontottuk
nevekkel
díszített
lobogónkat,
megkezdődött a szent áldozat. Keresztet
vetve magunkon elkezdődött, amiért
jöttünk. Imádkozva hálát adni, hogy
vagyunk, hogy itt lehetünk, hogy várnak

22

bennünket otthon feleségek, gyerekek,
szülők. Imádkozva kérni Babba Mária
közbenjárását szeretteinkért, a zászlót
aláírókért, a barátokért, Magyarországért.
Imádkozva az oltár elé helyezni az 1.020
km-t. A főcelebráns pedig elmondja, hogy
az idei zarándokok Rómából pápai áldásban
részesülnek, ami teljes búcsút jelent.

legalább látni szeretné egyszer, ide nem
mehetek, mint szüleim házába szabadon,
hogy megköszönjem életem. Ide papír,
engedély kell, hogy egy működő természeti
egységet mesterségesen felszabdaló torz
szülemény határnak nevezett csíkjától 400
km-t kelljen mennem az enyémek között.
Így jöhetünk ide mi. Mert más nem jön ide,
hisz nem ide kötődik, ez nem másoké. Ide
más nem jön a felkelő Napot várni, csak a
mi asszonyaink, akik szentháromsági
titokhoz
hasonló,
táltosi
rejtély
örököseiként állnak itt minden Pünkösd
hajnalán, tán 1.000 éve.
Az nem lehet egészséges alkotása az emberi
történelemnek, kultúrának sehol, ha a
gyermek szüleit nem köszöntheti anyjától
tanult nyelven, az nem lehet egészséges, ha
egy kultúrkörhöz tartozó nagycsalád nem
rendelkezhet saját dolgairól, az nem lehet
egészséges, ha az, ami az enyém, azt a
szomszéd felügyeli és a szomszédhoz kell
járnom magamat megőrizni. Ennek a
varázslatos térnek a helye a csíkon belül van
és akkor a csíkot határnak is lehetne
nevezni.
Vajon mit vétett ez a nép oly nagyot és ki,
mi ellen, hogy ezt a történelmi gúnyt kell
szenvednie? És szenvedésének lesz-e vége,
ha lerója tartozását, ha egyáltalán volt neki?

Sok százezrek egy nyelven mondják a
liturgiát. Mert ez most a mi szent misénk.
Minden generáció itt van és fiatalok is szép
számmal. Csicsereg is tőlük az erdő, mert
nem köti le őket teljesen a mise. Karcsi nem
is állja és egy pokrócon viháncoló, füstölgő
kis csapatot csendre kér, tőle megszokott
módon, határozottan. Igaza mellett nem
ideges, inkább lelkében örül. Idétlenek, de
itt vannak önként és tizenvalahány év múlva
a gyermekeik is itt lesznek.
Higgyük és reméljük, hogy itt lesznek.
Akkor is, ha a történelem nem egyedi, de
egyik legnagyobb ellentmondása, ami itt
történik velünk, közel száz éve. Mert él egy
nép a maga természetes környezetében, a
Kárpát-medencében,
az
idő
által
megméretett, kigyomlált kultúrájában és a
történelem csúnya gúnyt űz vele.
Legősibb, legszentebb, legmesszebbre
mutató szakrális helyét - melyről nincsenek
nagycsaládi
nézetkülönbségek,
ahol
nincsenek viták, ahol mindenki érezheti
eleit, ahogy azt József Attila látta a
Dunánál, nyitott lélekkel szól mindenki
oltalmazónkhoz, Szűz Máriához, Babba
Máriához - ezt a helyet nem mondhatjuk
házunknak, hazánknak. Erre a helyre,
melyre szinte minden magyar vágyik, vagy

Figyelünk és részt veszünk a szertartáson és
közben fáradunk. Tekerni könnyebb, mint
állni? Először Balázs kuporodik le és dől
hátra, elvégre ő tegnap érkezett! Mire
András is leül, Balázs már alszik. Karcsi
kicsit a fának dőlve figyel. Figyel ő és
nagyokat pislant. Én is előveszem
esőkabátomat erdei szőnyeg gyanánt, mikor
megszólít egy legény, hogy a szomszéd
fánál álló ló gazdája szeretne velem
beszélni. Odamegyek kíváncsi tekintettel, ő
pedig tágra nyílt szemekkel érdeklődik
kardom után. Kezébe adva sajnálattal
tájékoztatom, hogy ez egy szabja
vércsatornával, mert az fontos. De, hogy
hol, mennyiért, én bizony nem tudom, mert
ez nekem egy nagyon nagy ajándék. Látod,
látod Lakatos uram, itt megint rád lett volna
szükség! De reméljük, ezen nem fog múlni
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és mire kell, arra a ló gazdájának kardja is
lesz!
Én is leülök és tudom, hogy figyeltem, az
Úrfelmutatásnál térdeltem, az Úr imájához
felkeltem, de a mi figyelmes Károlyunk
szerint
a
kettő
között
nagyokat
biccentettem. Igen, azért csak türemkedik
az az 1.020 km.
- Köszöntsétek egymást a béke
jelével! – hangzik az oltártól.
- Legyen
békesség
köztünk
mindenkor! – zúg a magyarok
válasza.
Mi pedig mély érzéssel egymás szemébe
nézve nyújtjuk a baráti jobbot. Majd újra
térdre ereszkedve, tudva ki előtt hajtunk
fejet, minden büszkeséget elhajítva
mondjuk el kérésünk:
- Uram! Nem vagyok méltó, hogy
hajlékomba jöjj. Csak egy szóval
mond és meggyógyul az én lelkem!
András, József, Károly! Vállalt utatok most
ért véget. A testi teher mellett elhoztátok
lelketek! Meghallgatásáról rendelkezzék
vele az, kitől kaptátok, ki tisztán látja, mi
benne lakozik! Testetek próbatételének
értelmet adtatok!

másokat is, mert valahol itt van Grédics
Szilárd erdész uram is nagykamasz lányával
és soproni egyetemista fiával. Ő lett volna,
ki hazavisz bennünket „old timer”
Mercédeszével, ha ifjú Balázs kollégánkat
nem fűtötte volna az érdeklődés
Csíksomlyó iránt. No és el ne feledkezzünk
Búzás Marci barátunkról, kollégánkról, ki
több éve vár bennünket csíkszeredai
házában és most eleget szeretnénk tenni
több éves ígéretünknek, hogy belépünk a
kiskapuján.
A pásztázás sikertelennek bizonyult,
akármennyire meregettem szemeimet a
mozgolódó tömegben és akkor jön a jól
bevált modern megoldás, a rádiótelefon.
Két mondatváltás után pedig kiderül, hogy
egész idő alatt vagy 50 m-re álltunk
egymástól az erdőben. Homlokunkra
csapva, megmosolyogva a helyzetet
nyújtjuk jobbjainkat és mutatjuk be
egymásnak az először találkozókat. Szép
kis kompánia találkozott újra össze. Lakatos
Csaba kis családjával, meleg szemű
édesanyja, fürkésző tekintetű csinos
felesége, rejtőzködő huncutságot sugárzó
két nagy leánya, tudós Kohár László uram
bájos
örökös
szíve
hölgyével,
leghatározottabb nagy fiával és karakán
legényke unokájával, na és Csergő Ottó,
mindannyiónk nagy székely barátja,
magunkat pedig nem részletezném.
Őszintén gratulálnak célunk eléréséhez, tán
jóleső irigység is csillan a szemeikben.
Persze már informálódtak Ottótól, így a
gyergyói autós bevonulásunkról is tudnak
és megnyugtató vállveregetéssel ők is csak
annyit mondanak: Úri huncutság!

Áldozás alatt örömömre megpillantom
Kohár urakat, a tapasztaltat és az ifjút. No,
akkor csak erre vannak valahol az erdőben!
Majd mise után felkutatjuk őket, de előbb a
himnuszok:
Hol Szent Péter sírba téve, és Rómának
dobog szíve, …
Isten áld meg a magyart …
Ki tudja merre, merre visz a végzet … Ne
hagyd elveszni Erdélyt Istenünk!

A misebort megitták az oltárnál, mi igyuk
meg a madárlátta pálinkát az erdőnél. Tudós
Kohár urammal koccintva megjegyzi felém
igaz mondatát:
- Golyókám! Ugye tudod, utatok nem
tegnap, hanem itt ért véget!
- Igen tudom, Isten kezet nyújtott!

„Mikor izom és lélek ellazul”
Lelkünkben kinyílva és megnyugodva, mert
megtettük, amit lehetett, mise végével
elkezdem pásztázni szűk környezetemet.
Mert valahol itt kell lenniük Csergő
Ottóéknak és kölcsönösen tudjuk, hogy
szeretnénk köszönteni egymást. Sőt

Szinte mindenki mindenkivel pár mondatot
vált az útról, a mindenki szerint nagyobb
tömegről, miséről, miközben a huncut
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Lakatos kisasszonyok felém somfordálva
sejtelmes sajnálkozásukat fejezik ki, hogy
idén nem velük voltam. No és mi az oka
ennek a különös sajnálkozásnak?
- Tudod Golyó, egy hölgy volt a
sofőrünk itt a napokban. Amilyen
határozott
volt,
talpraesett,
vállalkozó szellemű, olyan jól is
nézett ki. Meséltük is neki, hogy van
nekünk egy hasonló habitusú
barátunk fiúból, aki most is épp
nagy fába vágta a fejszéjét, lassan
10 napja tekeri a biciklijét. Rád
gondoltunk!
Mert bizony a szentmise mellett más is
forog a fejekben, ahogy ezt mi is
megtapasztaltuk az előttünk letelepedő
fiatalokkal. Jól van hát, no! Peregjenek is az
események több síkon, főleg, ha az ember
fiatal. Az élet már csak ilyen.
Persze hallja más is, mit nekem szánnak a
lányok és mosolyognak is széles szájjal.
- Igazán kedvesek vagytok lányok,
hogy szíveteken viselitek sorsomat,
de én még várnék pár évet, hogy
apátokkal rólatok tudjak komolyan
beszélni!
Míg a lányok büszke félelemmel
visszavonulót fújtak, apjuk reagált hevesen.
A pitykék majd lepattantak szép, új
mentéjéről.
- Na, attól mentsen meg az Isten
Golyókám,
hogy
erre
a
beszélgetésre sor kerüljön! Azt
pápai áldással nem úsznád meg!
Akkor maradjunk ennyiben, állapítottuk
meg a társaság hangos nevetése mellett és
Csaba barátunk hűtőtáskájából kiittuk a
söröket is. Majd pedig mikor megállapításra
került, hogy az ideiglenes csapszék kiürült,
könnyebb volt kötelességtudatunknak
eleget tenni. Mennünk kell tovább! Karcsi
már a Grédics családot is elérte és várnak
bennünket a nyereg másik oldalán. Meleg
„Jó szerencsék!” közben mindenki
szedelőzködik és elválnak útjaink, hogy
újra találkozhassunk.

közben átérünk a szemközti magaslatra,
ahol újra halljuk a mi köszönésünket: Jó
szerencsét! A válasz nem marad el hasonló
erőteljességgel: Jó szerencsét! Üdv az
erdésznek! A kézszorítás még ki sem engedi
tenyereinket egymáséból, Grédics Szilárd
erdész úr baljával már tolja a gratulációs
csomagot:
- Isten éltessen benneteket! Mély
tisztelettel
fogadjátok
gratulációnkat ezen szilvásváradi
párlattal! – és büszkén bemutatja
érdeklődő tekintetű gyermekeit.
- Köszönjük Barátom! Mindenki
egészségére!
–
Szervusztok
kisasszony és fiatal úr! Mi lennénk,
András, Karcsi és Golyó, a biciklis
zarándokok.
Nem vágódtak hasra szerencsére és jól eső
kortyintásukban talán az is benne volt, hogy
ezt ők is meg fogják csinálni! Ha pedig így
lenne, az még egy értelmét adná
vállalásunknak.
Ürül a butykos, hangosabb a beszéd, de nem
az húzza felénk a hegyről elmenőbe lévő
embereket.

Ismerősök Zalából, Somogyországból, kik
Andrásra, Karcsira köszönnek. Szomszéd
falubeliek, erdész kollégák és a butykos
kiürül. Jobb is így, mert a Nap csak nem
kufárkodik melegével. De egyenruhánk az
ismeretleneket is érdeklődő szóra fakasztja:
Honnan jöttek? Már megbocsássanak a
megszólításért! Milyen uniformist viselnek
és a fokos, kard? A gyerek megfoghatja?
Mikor két érett asszonyság is meleg
érdeklődést mutatott egyenruhánk felé,
vagy a benne lévőkre – senki nem tudhatja
- meg nem álltam, hogy meg ne szólaljak.

A nagy égi sárga továbbra sem kímél
bennünket, de már nevetve izzadunk és
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-

-

Az még csak hagyján, kezüket
csókolom, hogy hegyes a fokos és
éles a kard, de a ruhám gombjai, az
ám a valami!
Mert?
–
kerekedett
nagyra
mindkettejük szeme.
Mert aki az én gombjaimat
megérinti, kicsit simogatja, annak
szerencséje lesz, mert ezek
szerencsehozó bányászgombok!

-

Megengedi, hogy bemutatkozzam,
üdvözölhessem? - kérdésemre pedig
nyújtja a kezét.
- Mihalecz József bányamérnök, a
Szent Borbála Akadémiai Kör
Egyesület alelnöke. Jó szerencsét!
- Fazekes Sándor, mezőgazdasági
miniszter.
- Az is egy cím! Örülök, hogy itt
látom. További tartalmas időtöltést!
Viszontlátásra!
Többiek pedig orruk, bajszuk alatt
elfordulva vigyorogtak és pár lépéssel
arrébb már kérdeznek is:
- Golyókám!
Bővíted
a
kapcsolatrendszeredet?
- Gyerekek! Miniszter úr a barátom.
Szóljatok, ha pályázni szeretnétek
és a dolog el van intézve. De a viccet
félre téve, látjátok mennyire
egyformák vagyunk, ha nem vesz
körbe bármelyikünket bármilyen
hókuszpók?
Szép lassan pedig elérjük a vásári
forgatagot, a kegytemplomot. Van itt
minden, lószerszám, népviselet, ásványok,
mézeskalács (választottam is egyet gyorsan
valakinek), lufi, bicska, cd, élő ének,
zászlók, akvarell és még sok minden, sajnos
még kínai villogó végű feszület is egyéb
förmedvényekkel. Úgy látszik, ezeket a
globális giccseket már sehol nem lehet
megúszni.
Miközben sétálunk a vásárosokkal és
kíváncsiskodó hívőkkel telt hosszú,
csíkszeredai utca másik vége felé,
mindegyikőnk szeme fürkészi a kínálkozó
portékákat.
Ahogy
mondtam,
egy
mézeskalácsszív már kezemben a kardom
mellett van, de még két kalotaszegi
mintával hímzett póló is odakerül. Mert,
akik nem is tudnak mindig mellettem lenni,
fejemben mindig jelen vannak. Barátaim
kezében is megjelenik egy-egy zacskó, így
mindenki megelégedésére valamelyikünk,
talán én, kiadja a jelszót: Térjünk be ide, a
lacikonyha udvarba!
Míg mi szomjazók csapoltatjuk a sört, az
ifjú Grédicsek padot keresnek és mind
leülvén újra megindul a szó. Beszélünk a

Még a röhögés sem tört ki barátaimból, már
két kéz simogatta aranyszínű ék-kalapácsos
gombjaimat nyakam körül. Ők is nevettek
és csak annál jobban simogatták.
- No, jól van asszonyok, most már
induljunk szerencsésen hazafelé! Jó
szerencsét!
Mi is kezdtünk szedelőzködni, mert még
búcsúfiát is kellene nézni, de alig léptünk
párat, már cseng újra a köszöntés Karcsi
szájáról: Jó szerencsét! Ők pedig a MOL-os
kollégák, kik szintén két keréken jöttek – de
„csak” Százhalombattáról.
Lassacskán ugyan, de haladva a hegyről,
elérünk a Salvatore kápolnához vezető
ösvényhez. A kápolna bejárata felé nézve,
megpillantva egy ismerős arcot, ki jön
szintén lefelé.
Ezt nem hagyom ki! – gondoltam és már
tettem is fel a célzott kérdést:
- Miniszter Úr?
- Igen. - válaszolta szerényen.
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mai
napról,
Selmecbányáról,
az
otthoniakról és Szilárd indíttatást érezve
mesélni kezd nagykanizsai gimnáziumunk
tanárairól.
Titkokat
tár
fel
személyiségükről, az akkori időkhöz való
viszonyukról. Hát ezért is Csíksomlyóra
kellett eltekerni, mert ilyesmiről nem lehet
hirtelen összefutva az utcasarkon beszélni.
Mert ki gondol tinédzser korában arra, hogy
ki is áll vele szemben a katedrán? Mi valós
mozgatórugója tetteinek, szavainak? De
még felnőtt fejjel visszagondolva is csak
félig sejlenek fel oktatóink irányító
gondolatai. Mindig tiszteltem iskolámat,
tanáraimat, de a Szilárd mesélte történetek
csak tovább emelték őket szememben.
Lelkemben el is kezdtem készülődni a két
héttel későbbre szervezett érettségi
találkozóra.

-

Már rég késő, ha most is töltöd!
Igyátok, mert kicsordul!
De legyen ám a másik lábunkba is!
Ne féljetek! Mondá az Úr. Jut még
ráadásba is!

Így csorogtunk be szerényen székely
kollégánk hajlékába, hol pár rokonával és jó
ismerősével babgulyás fogyasztás közben
értük őket. Miután pedig a köszöntésfogadás megtörtént, komplexusainkat
egyenruháinkkal együtt szegre akasztottuk,
Marci helyi barátai felocsúdtak, tányérokat
is kaptunk magunk elé, nehogy
összeroskadjunk kalóriahiány miatt.

Óránkra nézünk és azonnal Búzás Marci jut
eszünkbe. A pad ugyan ragasztóval volt
bekenve, de ki kellett szabadítani
magunkat, mert ha idén sem lépjük át Marci
kapuját, nincs az a szentelt víz, ami ezt a
vétket lemosná rólunk. Közel voltunk már
az utca végéhez, hamar a Líceumhoz is
értünk és kisebb tanakodás után
megegyeztünk, hogy barátunk a jobbra
irányt említette. A saroktól pár kertes ház és
ott is voltunk a fejünkben derengő házszám
kertajtajában. Senkit nem látni, bizonyára
hátul vannak. Sorakozó! Halkan! Irány a
hátsó udvar, lépés indulj! Megpillantva a
hátsó verandát az ott ülőkkel, szablyámat
kirántva, nóta indul!
- „Gábor Áron rézágyúja fel van
virágozva, …” – zengte a kórus.
Mivel a teraszon ülők közül csak a
házigazda ismert bennünket, el lehet
képzelni, hogy Marci örömujjongó
fogadása közepette, barátai mekkorára
nyitották szemeiket!
- Barátaim! Babba Mária hozott
benneteket! Végre ideértetek annyi
év után! Gyorsan fogjatok poharat!
- Marcikám! Ami késett, az nem
múlott! Tele van-é az a pohár? Jó
szerencsét mindenkinek!
- Áfonya pálinka jó lesz?

Az egyenruhák férfias díszfegyvereinkkel
itt is megtették hatásukat. Azokat, a
fatornácra kívülről felakasztva mindenki
szemügyre vette, mivel kisgyerekek is
voltak, a fokost és szablyát próbálgatták is.
A szemre - és kézbevétel után pedig
kezdődött a fotózkodás. Hiába na! Fontos a
forma is! Főleg, ha tartalom is van mögötte!
Mi
pedig
igyekszünk
megtölteni
egyenruhánkat szép és jó dolgokkal.
Miközben pedig kattog a fényképezőgép,
pörögnek
fejemben
a
gondolatok,
bendőnket is töltögetjük babgulyással és
tovább hígítjuk azt rendes Csíki sörrel.
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A beszélgetés folyama, ki kicsoda, honnan
jött, merre tart, nem is tartott sokáig. Tán
míg a fazék ki nem ürült. Miután pedig
házigazdánk megmutatta háza pincéjét, hol
kiváló borozót lehetne kialakítani, érezni
lehetett, hogy a sörösüvegek alján megbújó
nóták mocorognak. Ki zendített rá a
„Vendégköszöntőre”, nem tudom, de a
szófolyam után a dalfolyam is megindult. Jó
érzéssel vettem észre magamban, hogy ifjú
Grédics is - ki erdész hallgató lenne, ha még
nem mondtam volna - teljesen magáénak
érezte az alkalmat és firmáitól tanultakat
velünk zengedezte.
- No még egy kis áfonyát, a tiszta
hang kedvéért! - és úgy nem volt
Marci
fukar
velünk
a
vendéglátásban, ahogy a jó idő ezen
a Pünkösdön.
Ahogy fogyott az áfonya, úgy nem tudtunk
megülni ülepünkön egyre jobban. De ez így
normális. A dalnak szövege, tartalma van.
Azt pedig interpretálni kell - nem biztos,
hogy ezt a szót ki tudtam volna ott mondani
- és a jó mimika, kézmozdulatok segítik az
őszinte hangulatot.

Nem kellett kétszer mondani és telefonunk
kamerája sem fogta vissza. Nagy
örömünkre az általunk kevésbé ismert
egyházi változatát hallhattuk hibátlan
csengő hangon.
„Sötét tárna az életünk, Te vezess benne
Istenünk.
A Te védő, áldó kezed minden veszélyen
átvezet.
Vedd le rólunk a szenvedést, adj örök
pihenést!
Tehozzád szállunk mi fel. Fel, fel,
szerencse fel!”
Ezért is el kellett kerekezni Csíksomlyóra!
Fel, fel és folytattuk, nehogy véletlenül a
szomszédok kimaradjanak az énekes
délután élményéből. Most pedig, mikor már
a búcsús menet elfogyott a városból, a Nap
is elbújóban van a hegyek mögött,
csendesedik az utca, jobban hallatszik a mi
udvarunk. Isten kézfogása után, ezen vidám
küldetésnek is eleget kell tenni. Az izmok
lazulnak, a magasban járó lélek földre száll
és megmutatja szabadsága másik arcát.
„Az erdésznek jól megy dolga, egyik
dombról a másikra…”
És közben szegény Károlyunk, ki vállalta az
autóvezetést, csak minden második áfonya
szünetben fogta meg a vizes poharát. Aztán
egyszer csak mély türelemmel megszólalt.
- Zarándokok! Mi holnap reggel még
el
akarunk
biciklizni
Gyimesbükkre, a csángó misére.
Nem lenne jó pihenni?
- Dehogynem! Hisz meg is beszéltük
idejövet, a leghosszabb emelkedő.
Csak még ezt az utolsót! Vagy
utolsó előttit?
A mély türelem pedig fegyelmezetten
hallgatta a balek erdész és az őt körbe vevő
firmák koncertjének ráadását. De a botnak
is vége van valahol, a tervezett másnapi út
is kötelez és az áfonya is fogyóban. Menni
kell és Csíkmadarasom még a vacsora is
vár.

„Aki bányász akar lenni,
nem kell annak megijedni soha sem…”
Harsogott a csíki udvar, a helyiek mosolygó
szemmel hallgattak és néztek. Ezeket a
dallamokat még nem ismerik.
Aztán az egyik „áfonya” szünetben csak
megszólalt Marci hölgy rokona, hogy ő
Nagybányán lakott és ott a bányász
iskolában tanuló, majd szakmában dolgozó
édesapjától megtanulta a Bányászhimnuszt.
A kipattanó bimbót hagyni kell virágozni!
Így hát, ha az alkalom nem is volt a
legmegfelelőbb Himnusz éneklésre, ráncba
szedve magunkat, kértük, hogy énekelje el.
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Vidám a búcsúzkodás, hisz tudjuk, fogunk
találkozni.
Marci,
örömében
látogatásunkért fel is ajánlja az üveg alján
meghúzódó
maradékot,
amiről
a
kézfogások hevében el is feledkezünk. A
Grédics családtól is elköszönünk, hisz ők
máshol szálltak meg. Szerencsére Karcsi az
udvari előadás alatt elsétált autónkért és így
a kapuból kilépve 20 m után már nyílt is az
autóajtó.
Beszállás közben pedig a mély türelem
mély bölcsességről is tanúbizonyságot tett.
Kérdezve ugyan, de inkább tájékoztatva,
abbéli véleményének ad hangot, hogy
holnap, vasárnap a bicikli helyett inkább
autóval menjünk el az ezeréves határhoz.
Mi pedig, András, Balázs és én, épp
tudatunk teljes birtokában azonnal
elfogadtuk a javaslatot. A tudat alatti pedig
azonnal felsejlett örömömben és azonnal
visszarohantam
Marci
ott
felejtett
ajándékáért. Jó lesz az hazáig, tán még
Karcsinak is marad belőle. Természetesen
nem maradt, de a vacsorához jutott bőven
szállásadóink kamra készletéből.
Azt már nem tudom, mi volt a vacsora és azt
sem, hogy mikor tértünk nyugovóra - mert
nem ez volt a fontos. De azt tudom, hogy a

szomszéddal, Laci házigazdánk sógorával
még megbeszéltük a pápai áldás teológiai
tartalmát, mert ez fontos. De nem volt
fontosabb, mint vállalt zarándok utunk
beteljesülése után meglazítani izmainkat,
lelkünk másik ablakát is kitárni a földi
jóérzésekre. Mert tudjuk, hisszük és valljuk,
hogy nem csak kenyérrel él az ember! Ezzel
pedig nem ellentmondásban azt is tudjuk és
megéljük, ha jut friss meleg kenyérre, akkor
eszünk belőle.
Ezért is el kellett kerek Jó szerencsét!
Lelkes András, Mihalecz József, Török
Károly
folytatjuk
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Új nyakkendők
Új bányász emblémás nyakkendők
vásárolhatók az Egyesület titkárságán.
Egyelőre fekete és zöld színekben
elérhetők. Ára: 2.500Ft+ÁFA=3.175Ft

OMBKE emblémás maszkok
Új
egyesületi
emblémás
maszkok
vásárolhatók az Egyesület titkárságán.
Ára: 1.000Ft+ÁFA=1.270Ft

Hírlevél
Hírlevelünket az Egyesület honlapjáról is
elérhetik:

Ha javaslata, ötlete van a Hírlevéllel
kapcsolatban, vagy van olyan híre, amit
ezen a fórumon szeretne megosztani
tagtársainkkal,
kérjük
azt
a
hirlevel@ombke.hu e-mail címre küldje el.

Hírlevél

A Hírlevelet összeállította: Zelei Gábor
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