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A báli vigalomra 1911-ben csodaszép
miniatûr rajztábla és „T” vonalzó ké-
szült, melyet puha- és keményfából csi-
szoltak, ahogy azt a tanulók jól ismer-
ték. Mérete 108x66 mm, valójában a
táncrend fedôlapja. A kis füzet lapjain a
táncok elnevezése szerepelt, a partner
ugyanis arra a lapra írta a nevét, ame-
lyik táncot választotta, szépanyáink
nem is sejtették, hogy idôvel melyik
aláírás vált nagy értékûvé.

A rajzlapot 4 piciny rajzszög erôsíti a
táblára, melyet rézkarctechnikával táj-
kép díszít. Az akkor új „budai Mûegye-
tem-város” látképe a Duna-parti sé-
tánnyal, ahol Csonka János autómobilja
és az elsô rektori autómobil megjelené-
se volt a legnagyobb szenzáció.

A rézkarcot Cserna Károly (1867–
1944) grafikus, festô, rézmetszô készí-
tette, melyet szignált is. Cserna egyben
a mûegyetem tanára is volt. Szakköri
foglalkozásként a hallgatókkal járták a
fôvárost, hogy tanulmányrajzot készít-
senek Pestrôl, Budáról – még a Ganz
gyár óriási mûhelyérôl is készítettek
rajzot. Wartha Vince kémiatanár meg
az ô új fotó-szakköröseivel is csatlako-
zott a rajzoló társasághoz; közös kiállí-
tást is rendeztek.

A táncrend rézkarcának kicsit na-
gyobb mása a meghívókat díszítette. A
bál rendezôi 200–250 darabot rendeltek
a táncrendbôl, mely komoly bevételt je-
lentett a segélyegyletnek. A miniatûr tár-
gyak kivitelezését nyomdász-, ötvös- és
jelvénykészítô csoport alkotta meg.

Cserna mester rézkarca igazi reklám
volt! Abban az idôben költözött Pestrôl
Budára a Mûegyetem, és akkor, 1909-ben
nyíltak meg az egyetemi paloták kapui az
oktatás számára az új városrészben.

A meghívó és táncrend a nemzetkö-
zileg híressé vált Royal Szálló báltermé-
be invitált. Abba a fényes nagyterembe,
ahol 1896-ban a Lumiere testvérek az új

technikával, a filmvetítés újdonságával
kápráztatta el a nagyérdemût.

A szép rézkarc 1911-tôl 1986-ig volt
használatban, ékesítette a mûegyetemi
meghívókat.

Pedroni Emma Anna
mûvészettörténész

A budai Mûegyetem-város tájképe
Az 1911-es mérnökbál rézkarca táncrendet díszített

Budai Duna-part a Mûegyetem-várossal
Rézkarc, 1911. Cserna Károly mûve

Cserna Károly (1867–1944) festô, grafikus,
rézmetszô, a Mûegyetem tanára. Házman
Ferenc festménye (65×53 cm, vászon, olaj)
(BTM Fôvárosi Képtár tulajdona)

Mélyen Tisztelt Solti Szent Méltató Szakes-
tély, Magas Praesidium, Legmagasabb
Praeses!

Az elsô gondolat a jogos méltatásé kell
legyen:

Vivát erdész-kohász jóbarátok, akik sa-
ját tisztességükbôl immár hatodszor adtok
méltó módon helyt Szent Borbála napkor a
selmeci lángnak! Szent Hubertus és a ma-
gasságos Bacchus éltessen Benneteket,
hogy ez a nagyszerû sorozat sohase sza-
kadjon meg! Vivát Szakestély, vivát Házi-
gazda!

Másodsorban – a hívó szót firma-ol-
dalbordástul megtiszteltetésként foga-
dó, egyszem bányászként – mondok
kettô, Komoly Pohárhoz illô példát,
melyek tanulságait nagyon is jó lenne,
ha valamennyien meg tudnánk szível-
ni. Az elsô egy ismert állatmese, ami a
nagy célok megvalósítási lehetôségei-
rôl szól. Nagy céljaink pedig kell, hogy

legyenek, hiszen – attól vagyunk em-
berek.

Történt egyszer, hogy meseországban a
békák nagy versenyt rendeztek. Meg kel-
lett mászniok egy iszonyúan meredek, ret-
tenetesen magas sziklát. Még meg sem
kezdôdött a verseny, amikor a kétkedôk
már ki is gúnyolták a jelentkezôket. 

Ki hallott már ilyet, béka, mint sziklamá-
szó! A fele jelentkezô azonnal visszalépett,
de vagy ötvenen csak nekiveselkedtek.
Amíg küszködtek fölfelé, zúgott a kórus:
ostobák vagytok, ez képtelenség, nem sike-
rülhet, forduljatok vissza, amíg nem késô!
Megint visszalépett egy csomó versenyzô,
fôleg, amikor a tömeg érvei szerint a csúcs
úgy be van kenve olajjal, hogy nincs az a
karom, mely megkapaszkodhatna rajta...

Már csak öt megszállott erôlködött, de a
kibichad csak nem hagyta abba a lenézô,
ellendrukker kiabálást.  Így aztán bizony
sorra adták fel a békák. Hanem egyetlen

egy mégis akadt, amelyik bírta az ordíto-
zást, negatív gyôzködést és csodával hatá-
ros módon, mindenki elképedésére felju-
tott a szikla tetejére. Amint szerencsésen le-
ért, óriási ünneplés kezdôdött. A neves TV
riporter azonnal interjút akart vele készíte-
ni – mikor megoldódott a talány, mert ki-
derült, hogy a gyôztes béka: mindkét fülé-
re süket volt.

Tanulság: emberek lévén mi halljunk és
értsünk jól, de ha igazán akarsz valamit,
tanuld meg füledet becsukni amikor kell,
hogy ne tudj felülni a szirénhangoknak!

A másik példa nem mese, hanem egész
életünkre igaz – lehet. Mi csak úgy hisszük,
hogy minden gazdagságnak híjával vol-
nánk.  Képzeld el, hogy a napjainkban
egymásba érô ilyen - olyan akciók során –
te is nyertél valamit. Egy bank minden nap
00 óra 00 perckor nyit számodra egy szám-
lát 86 400 forintról. Csak két szabály van.
Amit nem költöttél el aznap, azt nem lehet
átvinni a következô napra, az a banké ma-
rad, a második szabály szerint pedig a
bank bármikor, minden elôzetes értesítés
nélkül is megszüntetheti a számládat. 

Komoly Pohár
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Van ilyen csodabank? Van, mégpedig
mindannyiunknak. Nyertesek volnánk va-
lamennyien. Csak éppen nem forintban,
hanem másodpercekben kapjuk naponta
a 86 400 egységû nyereményt. Úgy bizony,
hiszen minden áldott nap kapunk ponto-
san 86400 másodpercet, úri jogunk, hogy
mit kezdünk vele. Másnapra nem vihetjük
át és a bank, a fölöttünk való Mindenható
bármikor véget vethet az egésznek. Néha
figyelmeztet elôre, a legtöbbször azonban
nem. Ahogy megérdemled. Ne hazudjunk
magunknak, ennek a napi idônek csak a
kisebbik része az, ami kényszeresen kötött. 

Tanulság: egyedül csakis rajtunk múlik,
hogy a maradékot ki tudjuk-é értelmesen
tölteni, vagy saját közömbösségünk, lusta-
ságunk, megalkuvásunk, esetleg mások
ostobasága miatt veszni hagyjuk!

Így vagyunk mi mindannyian. Így va-
gyunk az iskola, egyetem, vagy a cimborák
révén ajándékként ölünkbe kapott selmeci
hagyományokkal is. Ami szakmai tudást,
képzést is jelent és aminek ékköve, igazi
ünnepe a szakestély. Ahol tényleg neme-
sen múlatjuk az idôt. 

Amely nem attól jó, hogy ragyogó, vagy
unalmas a mûsor, ingyen van az enni-, in-
nivaló, vagy fizetni kell érte. Ahol valóban
egyenrangú mindenki – ha felkent firma. A
balek az más... A vendég is, csakhogy itt
nem az a megtiszteltetés, hogy hajlandó el-
jönni, vagy sem, hanem az, hogy – itt lehet.
Tudnunk kell: a legtöbb úgynevezett nagy

ember nagyon is jó néven veszi, ha valahol
nem kell a számára örökké kötelezô szín-
házat, szerepet játszania, fontoskodnia.

Mert bizony a nagy pénz, hatalom leg-
többször egyedülléttel jár, de – bizalmat-
lansággal mindig. Mi viszont nem va-
gyunk egyedül, mi együtt vagyunk, ilyen-
kor mindenképp.  Ebben van a lényeg. 

Meglehet, kollégáink zömének nem
adatik meg, hogy aktív egyesületi életet él-
jen. De itt, ilyenkor igen. Amikor a legjobb
arcát mutathatja, mégpedig mindenféle ve-
szély nélkül. 

Amikor nincs hátsó szándék, csak az a
fontos, hogy együtt, egymásért jól érezzük
magunkat. Mégpedig olyan egyedülálló
keretek között, amelyeket elôdeink terem-
tettek meg több, mint kétszáz éve Selme-
cen.  

A selmeci eszmények – barátság, tisztes-
ség, önzetlenség, ôszinteség, hazaszeretet,
önmagunk, dolgaink karikírozása – örök-
érvényûek és felette állnak minden mûvi
áramlatnak. Ha máshol féled megtenni, itt
vállalható minden, ami álca nélkül való. 

Elismerheted társad, anélkül, hogy nya-
lásnak nézné. Kifigurázhatod magad és
bárkit egyaránt anélkül, hogy nevetséges
lennél, vagy joga lenne megorrolni – ha ezt
idevaló módon, az eszmével nem visszaél-
ve, szellemesen teszed. Énekelhetsz szívbôl
és túlteheted magad súlyos gondjaidon is.
Mert itt ez a módi, ez a követendô, ez a cél
és aki nem így tesz – neki lesz egyedül kel-

lemetlen. 
... és ezek a hagyo-

mányok bizony a szó
nemes értelmében –
mégpedig erôltetés nél-
kül – nevelô hatásúak
jellemedre, minden
munkádra, összes tevé-
kenységedre, egész to-
vábbi életedre is.

... Csak – szívvel csi-
náld, amit vállalsz.
Kedvvel és ne számítás-
ból. Ne fél gôzzel. Csak
– ne akarj többnek lát-
szani, mint amire képes
vagy.

... Csak – mindig
igyekezz jól érezni ma-
gad és akkor vonzódni
fognak a társaságodhoz.
Csak – úgy mutass kö-
vetendôt, hogy a másik
maga jöjjön rá, érdemes
veled tartania.

Ne erôszakosan. Ne
tudálékosan. Aki egy
szakestélyen, egy szak-
mai vagy civil vitában

nem szólal meg, közel sem biztos, hogy
nem tud többet, jobbat a dolgokról, mint te
magad.

Ne félj soha bevallani a kudarcot, nevet-
ve meséld, tisztelni fognak érte, mégpedig
jobban, mintha az összes elérhetô címet
magadra aggattatod. 

Ismerd el társaidat, de ne falból, mert rá-
jönnek. Tudd meghallgatni ôket, tudj vitat-
kozni és tudj jobbá lenni, amelyhez hidd
meg: elég, ha csak törekszel rá, mert az
már maga az emberség. Soha ne akard
visszakapni azt, amit nyújtasz. Ha nem
adod magad jó szívvel valamihez, inkább
maradj csak értô résztvevô. Ilyenekre tulaj-
donképpen nagyobb szükség van, mint a
sokszor önjelölt élenjárókra.

Csak akkor hazudj, csak akkor játssz
szerepet, ha egyrészt értesz hozzá, más-
részt pedig eldöntötted, hogy azt az utat
választod. Hanem – amit választottál, azt
járd végig becsülettel!

Mert a selmeci szellem valójában egy
teljes életforma. Adódik a kérdés: végül is
mit érsz el, ha a mostanság oly divatos rá-
legyintés helyett képes vagy mindezt el- és
befogadni?

Válasz: bármi történjék is, megmarad
szakmai és emberi tartásod, maradnak ba-
rátaid és egyszerûen szólva megmaradsz
mindvégig olyan szívûnek, mint aki fiatal-
korodban, diákéveidben voltál – és hidd
meg, ez a legtöbb, amit egy ember elérhet.

Nem szabad elfogadni, hogy hitványab-
bak volnánk, mint elôdeink. Hol van az
elôírva, hogy sajátmagunknak kellene lefo-
kozni magunkat?!

Egyébiránt pedig – a selmeci szellem-
ben élô delikvens humorérzék nélkül
olyan, mint a mustáros virsli virsli nélkül.
Emlékezzünk: amelyik erômû tüzel, az
elôbb utóbb megerôszakolható... Vagy: a
vakvágány is kiút, ha elég sokáig tart...

A szakestély éltetô eleme a derû – szû-
kebb pátriámban ott is, ahol már lefelé for-
díttatott a pikhammer, nemhogy itt, hol va-
lósan élô a jövô! Vivát erdész – kohász
testvérek!! 

Éljünk hát mindazzal, amivel lehet,
ameddig lehet és  –  ne engedjünk eszmé-
nyeinkbôl! Aki most itt van, mind ilyen kell
legyen és úgy vélem, már ilyen is marad -
mert ahogyan a zárószóban szoktam volt
mondani:

Amíg lesz egy piros rózsa, 
Amíg szól egy magyar nóta,
Felejteni parancsszóra nem lehet! 
Emelem e komoly poharat minden ezt

valló dicsô firmára és nemes eszményeink-
re! Lelkünk rajta, bú pokolra, vivát barát-
ság, vivát Selmec!

Jó szerencsét!                                           
Kiss Csaba, alias Balhés Charley sk.


