
kulturális osztály. így a helybeli kultúrcsoport tevékenysége, valamint a vendégszereplő 
társulatok, kitűnő, orszgos hírű művészek szerepeltetése a kulturális ügyosztály irányítása 
alá került. A mozgófénykép-színház, amely a múltban az Olvasó Egylet irányítása alatt állt 
1946. november l-ig, az SZDP vezetése alá került. Jelenleg a Mozgóképüzemi Nemzeti 
Vállalat irányítása alatt van . . . 

A népi demokrácia 4 éve alatt eljutottunk oda, hogy Ózd kulturális fejlődésében 
akadályok jelentkeznek, amelyeket el kell hárítani az útból. Az Olvasó Egylet eddig megtette 
kötelességét, szem előtt tartva az ózdi vasgyár dolgozóinak kulturális és szociális szükségle-
tét, azonban napjainkban az előbb említett feladatnak már nem tud 100% -ig megfelelni, mert 
a kultúrmunkát a helybeli kultúrális osztály végzi. 

Most, az ipari szakszervezetek létrehozása idején elérkezettnek látjuk az időt arra, hogy a 
korábbi fejlődés biztosítása céljából a szakszervezetek felé forduljunk és átadjuk eddig 
végzett munkánkat a további fejlődés érdekében (jelen esetben) az ózdi vasipari szakszerve-
zetnek. A Vas- és fémmunkások Szabad Szakszervezete most is az Olvasó Egyletben székel. 
Az Olvasó átadja összes ingó vagyonát a Szakszervezeteknek, valamint az épületre való 
jogát, melyet a szakszervezetnek kell az RMST jogutódával, az Ózdi Vasgyár Nemzeti 
vállalattal rendezni a kollektív szerződés által biztosított jogok alapján." 

A közgyűlésen 250 fő vett részt. A tagság a feloszlatást tudomásul vette. Egyesek némi 
nosztalgiát érezve, s azt jósolva, hogy az egylet nélkül üres lesz az épület, mások 
bizakodással tekintettek a ház jövőjére. A Vasgyár dolgozói körében egyre-másra szerveződ-
tek a kultúrális csoportok. Felmerült a gyári művelődési verseny rendezésének igénye is. 
Mindez 1952. december 27-én és 28-án valóra is vált. A meghirdetett kulturális vetélkedőre 
94 csoport nevezett be, s azt olvasóegyleti székházban rendezték meg. Az intézményt ekkor 
már a szakszervezeti bizottság irányította. A szakszervezeti bizottság és a vállalati kulturális 
osztály arra törekedett, hogy az olvasóegylet megszűnése után semmi zökkenő ne következ-
zék be a kulturális, népművelő munkában. Lekerült a ház homlokzatáról az „Olvasó Egylet" 
felirat, hogy a „Liszt Ferenc Művelődési Ház" feliratnak adjon helyet. 

A felszabadulás utáni első időszak kultúrális mohósága — bizonyos idő múltán — 
természetesen csökkent. Az üzemi kulturális csoportok tevékenysége is kezdett lanyhulni, 
majd megszűnni. Akik azonban az üzemi csoportokban kiválóaknak bizonyultak, helyet 
kaphattak a fejlődő központi csoportban, a Liszt Ferenc Művelődési Ház művészeti 
csoportjában. Amennyire csökkent az üzemegységeken belüli művelődési élet, úgy erősö-
dött a központi, ami végül is a kiscsoportok megszűnéséhez vezetett. 

A nagyüzem és a munkásváros kulturális hagyományainak ápolása és az olvasóegylet 
megalakulásának 100. évfordulója méltó megünneplése érdekében a rendező szervek 
emlékünnepség-sorozatot szerveztek, 1984. június l-jén. Említést érdemel az a kiállítás is, 
amely az olvasóegylet történetét mutatta be 1884-től 1949-ig. 

Kerékgyártó Mihály 

Hévizálunk, hévizálunk? 
Sűrű, fehér köd ül a hévizi tó felett. Alig látszanak ki az épületek — és sajnos, leégésük után 

a roncsok —, a híres indiai tündérrózsa, ez a különleges egzotikus növény sem látható most. 
Néha elővillan egy-egy fürdősapka, viselője nem törődve a tízfokos hideggel, úszkál a meleg 
vízben, a fejét jótékonyan védi a vízből felszálló pára. Ebben a vízben megélne a világ 
legnagyobb virága, a dél-amerikai Amazonas folyóban élő Victória regia is. Próbálkoztak 
már vele, meg is eredt, de kétméteres leveleit összetörte az északi szél. Ez még a múlt század 
végén történt, most már bizonyosan megoldható lenne üvegfallal körülzárt, széltől védett 
területen. Nagyon emelné Hévíz vonzerejét. 

A tóból naponta 86 400 hektoliter víz hömpölyög a levezető csatornán keresztül a Zala 
folyóba, majd azzal együtt a Balatonba. Vizében itt is ritka, melegvizű növények élnek. Egy 
séta a partján, addig, ahol megkezdődik a Kisbalaton nádas, berkes világa, szép élmény. Ma 
ugyan már nem láthatók itt pl. bivalyok. Valaha egész csordát tartottak a Festeticsek, a 
Keszthelyen székelő hercegi család, és ezek az ősvilági állatok tiprással tüntették el a lefolyó 
csatornából az odaáramlott tőzegkorpát, amelybe olyan nagyszerű beleásni magukat a 
reumás betegeknek a tó sekély részein. Akadályozták a tőzegcsomók a víz lefolyását; a lefelé, 
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A hévízi tó első fürdőépülete 1795-ből. Építtette Festetics György 

majd vissza, felfelé hajtott állatok széttiporták a megülepedett korpát, és az elúszott, így 
szabaddá vált a csatorna a további vízeresztéshez. 

Ma már vesztett ez az út a romantikájából, de még mindig elég ősvilági hangulatú a sűrű 
nádasban, a nagy berkibokrok szegélyezte árokban kanyargó folyó. Elvetélt, tájátalakító 
munkák során emelt zsilipek maradványai láthatók néhol. De sok mindent lehetett volna a 
rájuk hiába fordított milliókból építeni! 

Ezen a területen 1816-ban egy Eissl nevű osztrák író még látott pelikánt. Eszembe jutott, 
hogy nemrégiben a magyar lapok is hírt adtak arról, hogy Görögország Mikonosz nevű 
szigetén elpusztult a kikötőben mindig sétálgató és nagyon megbámult pelikán. Valósággal 
megsiratták a halászok, akiknek jó reklámot is jelentett, és gondoskodtak a pótlásáról. Nos, 
itt Hévíz környékén is élt pelikán; a hosszú, csőre alatti erszényéből, torokbőréből 
gyermeksapkákat készítettek, mély csőréből pedig gyermekhegedűt. Ha akkor élt, ma is 
megélhetne a melegvizű tó partján. Mily szenzáció lenne itt is egy pelikán! A kutatók szerint 
a múlt században a nádasban sok nádifarkas vagy másképpen toportyán élt. írják, hogy a 
múlt század végén már nem volt. Dehogynem, még 1937-ben is lőttek egyet. Honnan 
vándorolt ide, ki tudia már. Az azonban bizonyos, hogy a barnamedve, a bölény, a hód, 
amikről a régi írásokban mindenhol beszéltek, már valóban nem találhatók. Bár ez utóbbi 
még visszatérhet az új Kisbalaton kialakulásával. 

Visszatérve az országút hídjához, amelynek korlátja mellől nézem a párolgó vizet és 
növényeit, hallom, hogy két sétálgató csoport találkozik. Egyik férfi megszólal: „Na, ti is 
hévizáltok, hévizáitok?". Végigszalad bennem a szónak az igazi értelme. Ma, ha valakinek 
ilyet mondanak, annyit jelent, hogy az illető semmittevéssel, lustálkodással, naplopással tölti 
az idejét. Eredete a hévízi tóra nyúlik vissza, de használják hazánk egész területén, csak 
éppen más jelentéssel, mint a Hévíz környéki településekben. 

Itt a kifejezés abból keletkezett, hogy a környéki falvak lakossága, a betegek a 
gyógyulásukat elősegíteni, az egészségesek pedig a nyári munkák, aratás, cséplés izzadtságát, 
porát lemosni Hévíz-fürdőre mentek, ahol a levezető csatorna melletti ingyenfürdőben 
heverésztek, vagy mint ők mondták, hévizáltak egy napon át. 

Falunként népes karavánok indultak rokonokból, komákból. Alaposan felpakolták a 
szekereket ennivalóval, takarókkal, illetve szénával, és a helyszínre érve, úgy mint napjaink 
sátorlakói élnek a táborokban, ők is úgy pihentek ott a fürdőzés után. Ennivalót, 
„kőttestísztát", mindenféle húsokat, új kenyeret meg a csatos üvegben, a pintesben, jóféle 
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bort raktak a szekerekre, amikből még kínálgatásra is jutott. Náluk, a hévizálás nem jelentett 
kárhoztatni valót, azt csinálták, mint a városlakók az ún. víkenden, a hétvégi kiránduláson. 

Később azután a sodródók, a potyalesők kihasználva az ilyen alkalmakat, addig 
fejlesztették, hogy a szó elértéktelenedett. Ha valakire azt mondták hévizál, azt jelentette, 
hogy az illető széltoló, a potyát leső, napot lopó ember. 

A felszabadulás után megkezdődött a szociális üdültetés, a nyaralás eddig ismeretlen 
formája, ami Hévízen a kibővült kórház, a különböző szanatóriumok, téliesített üdülők, a 
nagy, kényelmes, elegáns szállodák szolgáltatásaival jelentkezett, és a szó ismét visszanyerte 
eredeti jelentését. A beszélgető társaság, akikről szót ejtettem, a helyes értelmet fejezte ki, 
amikor a hévizálunk, hévizálunk kérdéssel jelezte, hogy ők nem napot lopnak, hanem 
megérdemelt szabadságukat vagy gyógyulásukhoz szükséges idejüket töltik a csodató 
mellett. 

Hévizáljunk tehát szabadságunk, pihenésünk ideje alatt, de semmi esetre sem a munkahe-
lyen, a fizetett munkaidő alatt, mert akkor bizony a „hévizálunk" kérdő szó alkalmazása 
gúnyolódó formájában a helyes. Kerüljük el tehát, hogy ennek használatára velünk szemben 
sor kerülhessen. 

Zákonyi Ferenc 

Carl Böhm félliteres sörbárcájának 
elő- és hátlapja 

Egy felvidéki 
sörbárca 
története 

Az 1850-es években Hodrusbánya még Selmecbánya egyik külvárosaként szerepelt a 
közigazgatási kimutatásban. Az 1895-ben megjelent Pallas Lexikon pedig ezt írja róla: 
„Selmec- és Bélabányához tartozó bányatelep Hont vármegyében, Selmecbányától 5 
km-nyire Ny-felé. Környékén jelentékeny arany-, ezüst-, ólom- és rézbányászat folyik . . . 
Van sörgyára is." 

A ma élő, idős hodrusiak elbeszélése révén sikerült néhány adatot megtudni az egykori 
sörgyárról. A serfőző üzemet eredetileg a selmeci elöljáróság építtette, ez azonban az idők 
során tönkrement. A romos épületet a tekepályával együtt Carl Böhm (szül. 1825-ben) 
vásárolta meg, amiben tatarozás után vegyeskereskedést nyitott. Az adatközlők véleménye 
egymásnak ellentmondó a serfőzde tulajdonjogát illetően: egyesek szerint a bányáé, mások 
szerint Böhmé volt. 

Ez idő tájt a bányászok a bérüknek egy részét természetben kapták. Hodrusbányán 
hetente egy „negyedecske" sörjárandósága volt a bányászodnak. Ez a mennyiség, az 
elbeszélés alapján, 12,5 liter volt, ami egy hónapban 50 liter sörnek felelt meg. A negyedecske 
kifejezés pedig úgy magyarázható, hogy 1 akó negyede (a nagyszombati akó 49,66, a szepesi 
50,36 liter volt). Hogy a heti negyedecske felváltható és az elfogyasztott mennyiség könnyen 
ellenőrizhető legyen, sörbárcát vezettek be, amit a bányászok Böhmnél értékesíthettek. A 
vörösréz bárca előlapja (körben a szegély mentén) • CARL BÖHM * HODRICS — 
hátlapja: 112 LITER. Az általunk ábrázolt bárcát az előlapi oldalról, egy későbbi időpontban, 
durván átlyukasztották. Átmérője: 24,3 mm, súlya: 3,53 g. 

Az elbeszélések szerint kétféle bárca készült: „nagy és kis icce űrtartalomra", ezek közül 
csak az utóbbit ismerjük. Az icce német megfelelője Halbe, lehet, hogy a 1/2 liter ezt 
hagyományt őrzi? Hiszen icce nem lehetett, mert a legkisebb icce-űrtartalom is 0,62 1, a 
legnagyobb pedig 1,67 1 volt. Igaz, gyakori ún. nagy-icce mennyiség volt a 0,95 1. 

A sörbárca forgalma pedig az alábbiak szerint képzelhető el. A bányatársulat a bányászok 
bérének egy részét sörbárcában egyenlítette ki. A bányász a bárcát Böhm-höz vitte, ahol fél, 
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