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2006- ban a két Egyetem hallgatói – ok-
tatóik támogatásával – nagy fába vágták
a fejszéjüket: Miskolcról egy csillét,
Sopronból egy farönköt készültek eltol-
ni az õsi Alma Mater székvárosába, Sel-
mecbányára.

A két menet végigvonult egész Észak-
Magyarországon, ennek megfelelõen
nagy érdeklõdést és visszhangot váltott
ki az írott és az elektronikus sajtóban
egyaránt. E cikk kereteiben azokat a mo-
mentumokat szeretném felvillantani,
amelyek a két menetnek az Ipoly Erdõ
Zrt. területén történõ áthaladásához
kötõdnek.

Elõször a csilletolók érkeztek meg, au-
gusztus 7-én, kora délután haladtak át
Társaságunk székhelyén, Balassagyar-
maton. Innen már csak egy „rövid”, 18
km-es séta volt hátra az aznapi szálláshe-
lyig, Ipolyvecéig. Dejtártól már a Társa-
ság képviselõje is csatlakozott a fáradt,
de jókedvû csapathoz, akinek a csilleto-
lást is volt alkalma kipróbálni. Volt még
egy hívatlan, ám annál kedvesebb
kísérõnk is, egy tarka, kis termetû kutya
„személyében”, aki roppant büszkén
ment a csapat élén, és mint késõbb meg-
tudtam, egészen Selmecig kísérte a csil-
lét. Ipolyvecén a helyi futballcsapat
öltözõjében volt a meglehetõsen spártai
szálláshely, de meleg víz és meleg vacso-
ra várta a fáradt vándorokat, a vacsora
utáni sörrõl  pedig az Ipoly Erdõ Zrt. gon-
doskodott. A miskolciak augusztus 8-át
pihenéssel töltötték Ipolyvecén.

Ezen a napon érkeztek Kemencére a
soproni rönktolók, akik az elõzõ éjszakát

Esztergomban töltötték, majd a párkányi
Mária Valéria hídon átkelve szlovák föld-
re léptek, és a letkési határátkelõnél újra
visszatértek Magyarországra. A Kemen-
cei Erdészet épülete elõtt Karnis Gábor,
a Társaság fõmérnöke és Hoffmann
András erdészetvezetõ üdvözölte az
erdészekbõl, faiparosokból és közgaz-
dászokból álló csapatot. Az aznapi, me-
redek emelkedõkkel és lejtõkkel tarkított
útszakasz és a tûzõ nap alaposan próbá-
ra tette a hallgatók állóképességét, akik-
nek ugyancsak jólesett a hideg sör és az
üdítõ. Közben a faluban is híre ment,
hogy valami furcsa menet érkezett az er-
dészethez, egyre többen vették körül a
gumikerekû kocsira szerelt rönköt. Kö-
zösen csodáltuk meg a lekérgezett sze-

lídgesztenye-törzs gyönyörû faragványa-
it, melyek az életfa motívumot, Sopron,
Miskolc, Székesfehérvár és Dunaújváros
címerét és az Egyetem történetének fon-
tosabb állomásait ábrázolták.  A rönk a
Soproni Tanulmányi Erdõgazdaság Zrt.
ajándéka, a faragványokat a faipari mér-
nök-hallgatók készítették.

A soproni csapat szállása Bernece-
barátiban, az iskolában volt, ahol Ker-
tész László polgármester köszöntötte a
rönktolókat. A jó hangulatú vacsorát
baráti beszélgetés és – a fáradtság elle-
nére – szolíd nótázás követte.

Az augusztus 9-i találkozóra a
határátkelõhelyen, Parassapusztán ke-
rült sor. A soproniak értek ide elõbb, hi-
szen nekik kisebb távolságot kellett
megtenniük, mint a miskolciaknak. Kí-
váncsian kémleltük a 2-es fõút kanyaru-
latát. Mikor aztán a csille és tolói köze-
lebb értek, a soproniak már felsorakoz-
tak az út szélén, és felhangzott a régi di-
áknóta: „Tisztelet a bányász szaknak…”.
Felemelõ érzés volt látni, amint a két
csapat tagjai igaz barátsággal és szere-
tettel üdvözölték egymást. 

A határátlépés elõtt Haraszti Gyula
vezérigazgató-helyettes köszöntötte a
csapatokat, külön kihangsúlyozta a
kezdeményezés hagyományteremtõ
jelentõségét, és méltatta a résztvevõk
sportteljesítményét is.

Lõwy János ipolysági polgármester
jóvoltából pillanatok alatt sikerült sze-
rezni egy szlovák zászlót, és a menet az
idegen vizeken haladó hajókhoz ha-
sonlóan, elöl a szlovák, a menet végén
a magyar lobogóval néhány perc alatt
átlépte a határt, és folytatta útját a végsõ
cél, Selmecbánya felé, ahová – mint né-
hány nap múlva megtudtuk – szeren-
csésen, a Felvidéki lakosság élénk
érdeklõdésétõl kísérve, megérkezett. 

Úgy gondolom, erre az Alma Mater-
hez való hûséget és a karok közötti ba-
rátságot kifejezõ cselekedetre méltán
mondhatjuk:  „Ez jó mulatság, férfimun-
ka volt”.

Jó szerencsét! Üdv az erdésznek!
Karnis Gábor 

Ha Selmec hív...

Fotó: Zétényi Z.

Fotó: Pápai G.

Fotó: Pápai G.



Erdészeti Lapok CXLI. évf. 12. szám (2006. december) 435

Bányászcsille, szépre faragott geszte-
nyefarönk meg a százkilométerek. A
most érkezettek talpában.

Üdvözletre nyitom a szám, de meg-
bicsaklik a hangom – így aztán három-
szor is nekimegyek, mire úgy-ahogy
mikrofonképes lesz. Egyedül vagyok –
most még – újságíró, de nem sokon mú-
lott, hogy magam is lekéssem az érke-
zés legfelemelõbb pillanatait.

Miskolcról, Sopronból jöttek. Gya-
log. Maguk elõtt tolva mesterségük gu-
mikerekekre szerelt szimbólumát, hogy
általa tisztelegjenek az õsi Alma Mater
meg az egykori professzorok elõtt. Sel-
mecbányán vagyunk, 2006. augusztus
11-ét mutat karórámon a kijelzõ.

Beállok. Magam is beállok a rönköt
toló egyetemisták közé. Bal oldalon ka-
pok helyet, középütt, ott ahová a gyep-
lõst fogják a hatos fogat szabályai sze-
rint. Fölfelé megyünk, emelkedõnek,
hamar lihegõssé válik számból a szó.

– Ez a tempónk – mondja mellettem
mikrofonba a lányka, hogy csak kipré-
selem magamból a szuszt –, de ha
mindannyian belekapaszkodunk, föl-
toljuk. Volt már egyébként – teszi még
hozzá, és érezni a hangján, hogy õ is ta-
karékoskodik a levegõvel –, volt már
ennél nagyobb emelkedõnk is… Szép
számmal!

Háromszázötven-négyszáz kilomé-
terre teszem – csak úgy, térkép nélkül –
Soprontól idáig a távolságot. A miskol-
ciak – jóllehet – kevesebbel is beérik,
most senkinek az arcán nem látom a fá-
radtságot. Vagyunk itt vagy ötvenen.

– Bõséges tartalékkal indultunk út-
nak, hogy válthassuk egymást – moso-
lyog rám a kohászlányok egyike, s ma-
gam is meglepõdöm, milyen nagy
arányban képviselteti magát a csapat-

ban a gyengébbik nem. – Aki nem épp
a csille mellett volt, ellátta a többieket.
Jó szóval, egy falatnyi étellel, egy korty
itallal. Mikor mire volt épp szüksége a
kollégának.

Dalra fakad aztán a csille- és farönk-
tolók Parassapusztánál egyesült csapa-
ta: hagyományos selmeci burschnótára
gyújt most, aki csak bányásznak, er-
désznek vagy kohásznak tanult az Aka-
démián. Megint mondom: az õsi Alma
Mater elõtt fejét tisztelettel meghajtva.

Hagyományokról beszél, õsi, selme-
ci hagyományokról az engem kísérõ Sí-
pos Sándor erdõmérnök is. Iskolájának
átörökített diákszokásairól: szakesté-
lyekrõl, azoknak írott és íratlan szabá-
lyairól; a tanulmányait épp megkezdõ
balek és az õt pártfogásába vevõ firma
olykor kegyetlennek látszó, ám alapjai-
ban mindenkor a kölcsönös tiszteletre
épülõ kapcsolatáról. Szavainak nyomán
csodálatos diákélet rajzolódik ki a nem

szakmabéli elõtt is. Mert Trianon köl-
tözködni kényszerítette az Alma Matert
is, és ma már Sopron után Miskolc és
Dunaújváros, de az osztrák vonal men-
tén Leoben, a szlovákon meg Kassa és
Zólyom is utódintézményt tudhat a ma-
gáénak. Hát ezt igyekszik most újra kö-

zösíteni a magyar egyetemisták csille-
és farönktolása – saját oskolájuk falai
közül az õsi falak közé – légyen érte
tisztelet a jutalmuk.

A Szlovák Bányászati Múzeum udva-
rára kanyarodik aztán a menet. Ki-ki a
saját nyelvén énekli most orgonakísé-
rettel az erdész-bányász és kohászhim-
nuszt, s míg Marián Lichner, a városka
polgármestere a köszöntõjét mondja,
sligovicás butellákat kerít elõ az intéz-
mény igazgatója. Koccintgatás ölelke-
zés és fényképezés járja már, ez a mél-
tó befejezése a százkilométereket
átívelõ hõstettnek – még ha az érintet-
tek nem is mondanák, a világért se’ így,
amit cselekedtek. Be-benéznek hoz-
zánk a tárva hagyott nagykapun a bá-
mészkodók, én meg végleg elrakom
tokjába a Magyar Rádió mikrofonját:
könnyekig hatódott lélekkel egyébként
sem lehet riportot csinálni…

Hubai Gruber Miklós
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Az Utilis Kft. vendégeként vehettem
részt – immár másodszor – a selmecbá-
nyai eseményen. Az impozáns látványt
nyújtó, bányász-egyenruhába öltözött
felvonulókon kívül meghatározó szere-
pet kaptak a menetben a város egykori
életét, az egyes szakmák képviselõit be-
mutatók jelmezes csoportjai is. Ezek
meglehetõsen meggyõzõen játszották
szerepüket, olykor derültséget keltve a
nézõközönségben. 

Fényes Elek a 150 évvel ezelõtti Sel-
mecbányáról a következõket írja:

„A mintegy 17 000 lelket számláló te-
lepülés tót és német ajkú lakosai 3 osz-
tályra szakíttatnak. Az elsõ osztályhoz
tartoznak az úgy nevezett bányászpolgá-
rok, kiknek kötelességökben áll a
bánymíveltetésben részt venni; minél
fogva õk különös kiváltságokkal, neve-
zetesen szabad bormérési joggal élnek.
A második osztályt a mesterségeket, ke-
reskedési s más polgári élet módot foly-
tató lakosok; a harmadikat végre a bá-
nyász legények teszik, s mint egy 5000-
en vannak. 1740-tõl 1773-ig 70 millió
arany és ezüst forintra ment a bánya
nyereség, jelenleg is 100 000 márka (500
mázsa) ezüstöt, s mint egy 4 mázsa ara-
nyat adnak esztendõnkint., és 10 000
embernek nyújtanak kenyeret s
táplálékot… Csudálkodásra gerjesztik a
vizsgálódót azon számtalan mesterséges
erõmûvel mellyek éjjel, nappal, tûz víz
segedelmével mozgásba tartatnak, s
mellyek az érczeket, s a vizet a bányák-
ból iszonyú mélységrõl hozzák fel vilá-
gosságra… Rákóczy Ferencz elfoglalván a
bányavárosokat és így Selmeczet is: zen-
dülés ütött ki, mivel a bányász legénye-
ket réz pénzzel akarták fizetni. 1710-ben
6000 embert ragadt el a pestis. 1760-ban
a bányász akadémia felállítatott s 1809-
ben az erdõszeti oskola is hozzá járula.”

Pápai Gábor

Az egykori Alma Mater elõcsarnoka
szûkösnek bizonyult az érdeklõdõ so-
kaság befogadására. Helyére került a
Sopronban termett és remekbe faragott
szelídgesztenye-rönk, a mai hallgatók
és tanárok, a Nyugat-magyarországi
Egyetem üzenet-ajándéka. 

A soproni egyetem üdvözletét Mé-
száros Károly rektor-helyettes tolmá-
csolta, az erdészeti oktatást 1808-ban,

Selmecen elindító Wilckens Henrik Dá-
vid utódai nevében. Náhlik András, az
Erdõmérnöki Kar dékánja pedig köszö-
netet mondott az ifjúságnak és a vendé-
geket tárt karokkal fogadó városnak. 

– Köszönet Selmecnek, hogy vissza-
visszajöhetünk búsulni és örvendeni,
erõt meríteni a hagyományokból, a
szellemi örökségbõl – fogalmazott. 

Az Akadémia falai között jelenleg
mûködõ erdészeti szakiskola igazgatója
invitálta az ünneplõket, tekintsék meg
az egykori Alma Matert belülrõl is. 

Az Erdész himnusz dallamával a fü-
lünkben, szorongó izgalommal a szí-
vünkben léptük át az auditórium maxi-
mum küszöbét. A nagyelõadó talán
még ma is õrzi azt a hangulatot, amelyet
Trianon elõtt áraszthatott. 

A zarándokok csoportokba verõdve
tárgyalták a szinte mágikus élményeket
nyújtó nap eseményeit, és minden érzé-
kükkel igyekeztek befogadni, átélni a
„Föl-föl dobott kõ” értelmét. 

Selmec, Alma Mater, ígérjük, újra,
meg újra hazamegyünk. 

Zétényi Zoltán
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