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HAGYOMÁNY

Népi építészetünk pusztuló emlékeinek
megörökítője

Bihari Puhl Levente cserepekre festett képeiről

Levy – Bihari Puhl Levente – siófoki festőművész. Közel négy évtizedes művészi pályáján 
sokszínű festői palettát kevert ki – tájképek, portrék, csendéletek, vallásos témájú képek, 
absztrakt és nonfi guratív alkotások sokaságát festve meg. E gazdag tematikai repertoár 
egyik fi gyelemre méltó, értékes része a magyar – határaikon belüli és túli – építészeti em-
lékek festészeti megörökítése.

E missziójának egyik vonulata pusztuló, konzervált, megőrzött és már felújított váraink 
teljes körű megfestése. E műveiből már több alkalommal rendezett kiállítást.

A másik vonulat a népi építészet még fellelhető, gyakran már pusztulófélben lévő emlé-
keinek felkutatása és megörökítése.

Levy elsősorban a Dunántúlon kereste eddig a megörökítésre méltó, kallódó, sokszor 
már igen rossz állapotban fellelhető épületeket: lakóházakat, gazdasági objektumokat. So-
kat járt, fényképezett, majd festett az Őrségben, Vas, Zala, Somogy és Tolna megye apró, 
nemegyszer elnéptelenedő, nagy szegénységben vegetáló falvaiban, a Káli-medence és a 
Balaton-felvidék helységeiben.

Többféle eszközzel és anyagon örökíti meg a fellelt népi építészeti kincseket: vásznon, 
fatáblán, kerámialapokon, és rendkívül érdekes kuriózumként: maga gyűjtötte, XVIII. 
századi rusztikus tetőcserepeken és téglákon. 

Az alkotások különleges hordozóanyagáról így nyilatkozott a festőművész: „2003-ban ju-
tottam hozzá Jánosházán egy, a XVIII. század második felében épült kúriaszerű házhoz, meg 
a hozzá tartozó hatalmas udvarhoz. A téglagyűjtő egyesület nagyszerű gyűjteményét látva 
egyből erre a késő parasztbarokk házra gondoltam, amely ugyancsak tele van monogramos, 
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négyzet alakú, hatszögletű és egyéb különleges téglákkal, valamint hasonlóképpen öreg tető-
cserepekkel. Az épületet szeretném megmenteni, hisz’ tán még a műemléki szintet is megüti, de 
pénz és komolyabb segítség híján egyelőre tetőcserepeit, egyedi tégláit hasznosítom – mégpedig 
sajátos módon. Különféle rusztikus, antik vagy retro-témákat jelenítek meg rajtuk – mindig 
is vonzottak az öreg tárgyak – festészetem eszközeivel: várakat, régi parasztházakat, templo-
mokat, de portrékat, csendéleteket is. A kopott, régi anyagok szerkezete kiválóan illeszkedik 
témáimhoz. Régi deszkákat, hordódongákat is felhasználok más témájú, de hasonló hatású 
kompozícióimhoz. Ezek a képek nem keretezett formában kerülnek a falakra, hanem beépítve 
a falburkolatok szerves részét képezik, megvilágítva pedig fantasztikus hatást keltenek.”

Az olajtechnikával készült képek magas esztétikai értéket képviselő képzőművészeti al-
kotások, de nemcsak azok. Fontos dokumentumok az építészettörténet, népi építészet, sőt, 
az egykori falusi, népi életmód kutatói számára is.

A festőművésznek nem volt célja tudományos jellegű értekezést, építészeti leírást, jel-
lemzést készíteni, hiszen ilyen szakmai (építészeti és néprajzi) anyagot szerencsére bőven 
találhat bárki könyvtárakban, az interneten, ismeretterjesztő leírásokban, lexikonokban 
vagy a wikipédián. A művész a birtokában lévő vizuális technika és briliáns mesterségbeli 
talentuma segítségével vállalkozott a leletmentésre. 

Őt a természetben ember alkotta táj és az ott létrehozott emberi alkotások, a népi épü-
letek – sajnos – sokszor pusztulásukban is méltóságteljes látványa ragadta meg. És persze 
mindaz a háttértudás, ami a festményeken közvetlenül nem jeleníthető meg, mégis a képek 
szellemisége közvetíteni képes mindazt, hogyan élhettek azok az emberek, akik egykor 
ezen épületek birtokosai voltak.

Az impressziók és érzések keltette ihlet vezeti aztán a művész ecsetjét, hogy változatos 
technikákkal és anyagokon adja vissza képei nézőinek saját érzéseit, élményét, találkozását 
és rácsodálkozását a megörökített épületekkel, elmúló életformákkal. Mondjuk ki, tömö-
ren: magyarságélményét.

Levy a magyar falvak pusztuló népi építészeti emlékeit bemutató alkotásaival izgalmas 
és tanulságos túrára invitál bennünket, és arra buzdít, hogy kövessük a valóságban is a 
festőt, felkeresve a képein ábrázolt tájakat, épületeket.

Vasvári Zoltán

A bányászhimnusz egyházi változata
A bányászhimnusznak hazánk bányászok által lakott településein ismert a szövege, de a 
szélesebb körben való megismerhetőségért ide idézem:

„Szerencse fel! Szerencse le,
Ilyen a bányász élete.
Váratlan vész rohanja meg, 
Mint bérctetőt a fergeteg.
Nem kincs után sóvárgok én,
Bányász kislányt óhajtok én.
Bányász kislányt óhajt szívem,
Ki szívében bányász legyen.

És hogyha majd a föld ölében 
Végóránkat éljük,
Isten kezében életünk, 
Ő megsegít, reméljük!
S te kisleány ne bánkódjál,
Bányásznak halni szép halál!
Egekbe szállani fel, fel!
Szerencse fel! Szerencse fel!
Szerencse fel!”
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Az első írott nyoma az 1853-as selmeci emlékkönyvben található, de bányászhimnusz-
ként csak 1880-ban említik. Kunoss Endre versszövegeinek felhasználásával, ebben a for-
mában először 1905-ben található. A bányásztelepülések templomaiban, bányásznap alkal-
mával (általában Borbála-napon, december 4-én, de voltak vidékek, ahol más időpontban 
tartották) a hívek, esetleg a bányászdalkörrel együtt énekelték. A bányász fúvószenekarok-
nak is állandó műsorszáma volt és sok helyen ma is az.

Magyarországon egyeseknek problémát jelentett az ún. profán (világi) bányászhimnusz 
éneklése az egyházi szertartásokon, mondván: nem illik a templomba. Hajdani metal-
lográfi ai professzorom (Verő József akadémikus) elbeszéléséből tudom – aki az Országos 
Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület (OMBKE) elnökségi tagja is volt –, hogy külön 
napirendként foglalkoztak a témával. Megkeresés alapján tárgyalta az elnökség, hogy új 
bányászhimnuszt szükséges íratni, mert a „Bányász kislányt óhajtok én…” szöveg „gerje-
delmeket” ébreszt a hallgatókban és az éneklőkben. Ekkor ő szót kért és elmondta, hogy 
életében nagyon sokszor énekelte a bányászhimnuszt templomban és templomon kívül, 
de még soha semmiféle gerjedelmet nem érzett. Hozzászólása alapján elvetették az új bá-
nyászhimnusz készíttetését.

Itt említem meg, hogy a kohásznótából lett kohászhimnuszból is hiányzik a himnuszok-
ra jellemző emelkedettség, amikor azt énekeljük, hogy „rityeg-rotyog a kohó…”

1945 után már nem a bányász kislánnyal lett a baj, hanem az Isten nevével. A rendszer-
nek a bányászok munkájára szüksége volt, ezért senki nem akart velük újat húzni, elegen-
dőnek találták, hogy az „Isten” helyére „A sors” került. A szótagszám megegyezett, így a 
kottán sem kellett változtatni. Azért, hogy ne a bányászok védőszentjének ünnepén legyen 
a bányásznap, törvénybe foglalták a szeptember első vasárnapi időpontot (az 1919-ben el-
dördült tatabányai csendőrsortűzhöz és annak áldozataihoz kapcsolták). Hűségpénz fi ze-
tése, egésznapos színvonalas kultúrműsor, népművészeti és kirakodóvásár (ahol az orszá-
gos hiánycikkeket is be lehetett szerezni, persze gyakran csak utalványra) tette vonzóvá és 
emlékezetessé a bányásznapot. A templomokban természetesen ekkor a módosított válto-
zatban énekelték a bányászhimnuszt.

Érdemes párhuzamot vonni Kölcsey Ferenc Himnusza és a bányászhimnusz sorsa kö-
zött. Nemzeti imádságunk helyett Rákosi Mátyás is újat akart íratni, de Kodály Zoltán és 
Illyés Gyula diplomatikusan elhárította a megbízást.

A bányászhimnusz egyházi változatát először 1999-ben hallottuk Valiskó Ferenc ba-
rátommal – akivel együtt képviseltük a Salgótarjáni Erdély-Kört – az óradnai templom 
175. évfordulójára rendezett búcsún. A későbbiek folyamán kerültem kapcsolatba Máriás 
Józseff el, aki Nagybányáról települt át Nyíregyházára. Kapcsolatunk révén megküldte az 
EMKE Füzetek 15–16. számát, amely Felsőbányai kalauz címen jelent meg 1998-ban. A fü-
zetet ő szerkesztette és benne megtalálható a bányászhimnusz világi és egyházi változatá-
nak kottája és szövege, valamint a keletkezéstörténete.

Czumbel Lajos felsőbányai plébánosként 1938-ban alkotta meg a bányászhimnusz egy-
házi változatát. Ő maga így emlékezik a mű születésének körülményeire: „Egy este a plébá-
nos és a káplán (Gyulai Ödön) rádión közvetítést hallgattak egy Pécs vidéki magyar bányá-
ból. A közvetítés folyamán bementek a templomba is, ahol a bányászok énekkara egy Kyrie-t 
énekelt a profán bányászhimnusz mintájára. Az ének megkapott bennünket. Elhatároztuk, 
hogy ezt a Kyrie-t mi is be fogjuk vezetni.”

Nem azt vezették be, amit a rádión hallottak, hanem Czumbel Lajos plébános írt egy új, 
vallásos bányászhimnuszt, amely utal a bányászsors küzdelmes, megpróbáltatásokkal teli 
voltára és a bányászok vallásos érzületére, lelkületére. A káplán visszaemlékezése szerint a 
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templomban először 1938-ban Nagyboldogasszony ünnepén énekelték. Ő vezette a kórust. 
Kimondhatatlan volt a hatása.

A bányászhimnusszal csodálatos örökség maradt Felsőbánya bányászaira, és minden 
lakosára.

Íme, az egyházi szöveg:

  „Sötét tárna az életünk,
  Te vezess benne Istenünk.
  A Te védő, áldó kezed,
  Minden veszélyen átvezet.
Refrén: Vedd le rólunk a szenvedést!
  Adj békét, örök pihenést.
  Te hozzád szállunk mi fel, fel, 
  Szerencse fel! Szerencse fel!
  Szerencse fel!
  Szívünk legyen a mécsesünk,
  Vele csak Téged keresünk,
  S ha eljön majd a végóránk,
  A tárna végén várjál ránk.
Refrén: Vedd le…”

A szöveg és a kotta birtokában a salgótarjáni Bányász-Kohász Dalkör megtanulta a mű-
vet és énekeltük már az óradnai templomban, itthon is ünnepélyes alkalmakkor.

Az első óradnai szereplésünk majdnem kudarcba fulladt. A plébános úr nem ismerve a 
dalkörünket, elénekeltette velünk a templomi műsort. Valószínű ismerhette a profán szö-
veget, mert először tiltakozott a bányászhimnusz éneklése ellen. Megnyugtattuk, hogy az 
egyházi szöveget ismerjük, és azt fogjuk énekelni.

A templomban azonban a karnagyunk súgta: „Szerencse fel!” Beintett és elkezdtük éne-
kelni, a hívek viszont mélyen hallgattak, a plébános úr pedig az oltárnál idegesen pislogott. 
Karnagyunk leintette az éneklést, majd újrakezdtük: „Sötét tárna az életünk” és akkor már 
zengett az egész templom. 

Ez lett tehát a bányászhimnusz legújabb változata:

  „Szerencse fel! Szerencse le,
  Ilyen a bányász élete.
  Sötét tárna az életünk
  Te vezess benne Istenünk...„

Mi lett a bányászhimnusz egyházi változata szerzőjének a további sorsa?  
Az egyházmegyei főhatóság 1941 januárjában Máramarosszigetre helyezte. Január 26-án 

búcsúbeszédét a következő szavakkal fejezte be: „Azért is szabad imádkozni, hogy vissza-
térjek és viszontláthassam a saját kezemmel ültetett fenyőfasort a temetőben, amely egyene-
sen felvezet a nekem fenntartott sírhoz, ott… a papi sírokat megáldó Krisztus nagy keresztje 
előtt.”

Pain Lajos – a szülőhelyet, Felsőbányát megidéző emlékeiben – az alábbi szavakkal szól, 
az egykori tanítvány szeretetétől áthatva plébánosáról, dr. Czum-bel Lajosról: „Felsőbá-
nyának legnagyobb plébánosa volt, aki a »bányászélet« kertjében végzett évtizedes sáfár-
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kodásának mozzanatait írásban is megörökítette, elsőként a város papjai közül. Nagyon 
megszerette azt a népet, eligazodva annak sajátos életfelfogásain, igyekezve kigyomlálni a 
földalatti munka babonáktól sem mentes világából mindazt, ami visszahúzó erő a bányász 
és családja számára. Czumbel plébános valóban a bányászok papja volt. Ismerte híveit, is-
merte életüket, lelküket, jó és kevésbé jó tulajdonságaikat, melyek többé kevésbé – akárcsak 
a sötétség és a fény ellentéte – határozták meg életüket.”

Máramarosszigeten mindössze két évig maradt, 1943. március 1-től a szatmárnémeti 
székesegyház plébánosa lett. Az állhatatos kitartás, a bátor és becsületes magatartás, ha-
tározott állásfoglalása: az állammal való együttműködés elutasítása, a későbbiekben – az 
egyházüldözés évtizedeiben – is fő jellemvonása maradt. 1945-ben, majd 1949-ben is letar-
tóztatták.

1950-ben dr. Scheff er János püspök általános helynöknek nevezi ki. Nem sokáig töltheti 
be tisztségét. 1951. március 9-én letartóztatják és súlyos börtönbüntetésre ítélik, amelyet a 
máramarosszigeti börtönben tölt le, de megjárja Jilava rabtartó helyét is. 1955. május 3-án 
szabadul, de nem térhet vissza Szatmárba, mert a Securitate kényszerlakhelyet jelöl ki szá-
mára.

1956. február 8-án a kultuszminisztérium képviselőivel folytatott egyeztetések után ki-
nevezték szatmárnémeti főesperesnek, de valójában a Szatmár–Nagyváradi egyházmegye 
apostoli kormányzója volt.

Már 1956. június 17-én Felsőbányára sietett. Első bérmaútján szentbeszédét e szavakkal 
kezdte: „Hazajöttünk, újra itthon vagyunk.” Azt követően, amikor csak tehette, az augusz-
tus 15-i templombúcsún püspöki ornátusban misézett, ünnepi homíliáiban hallgatóságát 

„Kedves bányász testvéreim!” szavakkal szólította meg.
1967. február 26-án hunyt el, földi maradványai Szatmárnémeti római katolikus temető-

jének papi részlegében nyugszanak. Sírját egyszerű vaskereszt je-löli: „Dr. Czumbel Lajos 
Szatmár–Nagyvárad Főpásztora 1891 – 1967. R. I. P.”

A hálás utókor a Securitate Levéltárát Vizsgáló Országos Tanács archívumában található 
megfi gyelési dossziéjából megállapította, hogy a titkosszolgálat tisztjei komplex módszerek 
és eszközök segítségével gyűjtöttek adatokat személyéről: ügynöki hálózatot működtettek, 
tevékenységét mind technikai eszközökkel, mind pedig személyek bevonásával követték, 
levelezését ellenőrizték és cenzúrázták. 1958 és 1959 között egy alaposan kidolgozott in-
tézkedési terv alapján a-karták rávenni, hogy működjék együtt a politikai rendőrséggel. 
A dokumentumokból megállapítható, hogy a folyamatos megfélemlítés, nyomásgyakorlás 
nem ingatta meg hitét, nem sikerült megtörni, beszervezni. 

1966. július 6-án a csoportmegfi gyelő dossziét lezárták, a politikai rendőrség irataiban 
veszélytelennek nyilvánította, mégis 75 évesen, betegen, részben megbénulva, több éve 
ágynak esve, továbbra is felügyelet alatt maradt.
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