
KÜTI ISTVÁN

,,A fehér csúcs estreına" és mai emlékezések

Az események

Az idó elöre haladtával egyre kevesebb azek száma, akik emlékeznek az 1944. ja-
nuár 13-án történt tragikus eseményekre (a kataszlrófára). Ugyancsak kevesekhez
jutettak el a múltat lelkesen és fáradtságet nem kimélöen faggató helytörténeti
kutató, tz-'erticlt ,lázsef kis példányszámban megjelent munkáiáé (Tudemásem szerint
Szekács László újságíró ma is feglalkezik a témával.)

A váres és környékének kedvezó adettságai miatt már az 1923-as években töb-
ben kötöttek silécet a téli hónapekban (többek között vezetök, értelmiségiek is). A
levente egyesület teremtette meg a szervezett keretek között felytatett spertelás
lehetöségét. Trianen után, amiker a magyar henvédség minimális létszámban ke-
rült meghatárezásra, levente egyesületek alakultak. A cél hármas velt: hazafias neve-
lés, testileg, lelkileg edzett ifjúság és a katenai szelgálatra való felkészítés (erre utalt
a katenás egyenruha és az alaki kiképzés heti gyakerlása).

Minden esetre a síelés szervezete s anyagi támegatettsága az Acélgyári Levente
Egyesület keretében valósult meg. 'Támegatást kaptak a felszerelésekre, azek javí-
tására és nagyebb sitúrák, edzötáberek utazási, elhelyezési költségeihez.

Az elsö (1933) és a másedik (1943) bécsi döntés után visszakerült erszágrészek-
ben (Felvidéken, Erdélyben) sek síelésre alkalmas terep akadt, ahel már megépített
felvenókkal felszerelt pályáken lehetett edzeni, gyakerelni. Ezek egyike velt Bersa
és Bersafüred térségében a Magyar Siparadicsem néven üzemelö nagyterületü
síközpent lesiklópályákkal, turista és menedékházakkal. Ebben az idóben a Hen-
védelmi Minisztérium itt szervezte meg a katenai kiképzö táberait és e létesítmé-
nyeket használta a Magyar Síszövetség is.

A salgótarjáni sizók több ízben felkeresték a környéket, ahel a sielés magashe-
gyi gyakerlását és a csúcs téli viszenyek közötti megmászását tűzték ki célul.

A cél megvalósítására hárem túrát terveztek. Az elsö két alkalemmal sitalpaikat
végig magukkal vitték, a harmadik alkalemmal a Meselygó-katlan bejáratánál
hagyták, és hágóvassal felytatták útjukat.

Az elsö túra 1942. január 23-3-0 között velt. A táv elsö részét szánen tették meg a
S-ebes-patak völgyében, majd sivel felkapaszkedtak a Fehérkö gerincére és így értek
fel 1942. január 29-én a csúcsra, a Nagy-Pietreszra (akker Herthy Miklós csúcs,
2335 méter magas). Ott egy kis táblácskát helyeztek el, mint sikeres vállalkezásuk
hirdetójét. Az elsö túrán öt fó vett részt.

A cimet Vertirlt ,lát-:seflól kölrsönöztetn
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A ınásödik túra 1943. április 17-24 között vcılt, melyen hat fös csapat vett részt.
Április 22-én indultak és feljtrtattak a Puzdra és a Galac csúcsa közötti névtelen
magaslatra. Nehéz körülmények között a Nyerges-tetön sielve, mászva elérték a
Repeda csúcs-at. Ezután egy nagyebb déli kanyarral feljutattak az Obersia-Rebra
csúcsra (2052 m magas}, majd innen jutcıttak fel a Nagy-Pietrcısz csúcsára, ahel
elhelyezték a neveiket tartalmazö táblát. Visszafelé új, rövidebb útcın - a Meselygó-
katlan felé tették meg az utat.

Mind a két túrán találkoztak a lavina jelenségével, szerencsére töltik tável.
A harmadik túrára 1944. január 5-13 között került sör. január 13-án a helyi

edzések és gyakcırláscık után 1.7-en indultak el a csúcs ismételt meghöditására.
Az elözö túrák alkalmával és mest is a helyiek, a turisták, spartelök, katcınák,

favágék igyekeztek lebeszélni a csapatet a merész vállalkcızásröl a rcıssz iclöjárás, a
rendkívül hideg, az erös és kellemetlen szél és a lavinaveszély miatt. A csapat bi-
zcıtt felkészültségében, edzettségében és bátörságában, a 13-ára venatkezö meg-
jegyzést pedig csak megmeselyegták.

A Köves-patak vunalán lö-an eljutcıttak a lvieselygö-katlarüıcız (egy elözö nap meg-
sérült sizö nem vállalta a tevábbi utat). ltt sitalpaikat lecsatıalták és hágövasakkal, síbbt-
ekkal kapaszke-dva indultak a csúcs felé. Fél 12 óra felé hatalmas dörrenéssel leszakadt
két hatalmas hötábla, amely, mint lavina legyezö-szerű csúszásba kezdett. A lavina a
csupbrt tagjait- hiába próbáltak eszközeiket elddbálva kutyaúszáscıs mezgással mene-
külni - elscıdcırta és betemette. Egyedül dr. Varga Kálmánrıak - aki minclhárem túrán
részt vett - sikerült élve megmenekülrúe. Öt a lavina egy hatalmas szikla heltterébe
sodcırta és betemette. A hö alöl keserves kiˇncık közepette kiásta magát és sietett a faluba
értesíteni a katönákat, hegy a mentést mielöbb megszervezhessék.

A mentési munkák scırán 4 sizö helttestét és egy élöt találtak, de élesztése nem
vezetett eredményre és 3[l perc múlva nála is beállt a halál. 1944. január 24-én újabb
mentési akciú indult az eltűntek helttestének felkutatására. Ekker 9 áldcızatcıt ta-
láltak meg. A 15. fiú hcılttestét csak 1944. június 23-án szabaditetta ki egy lelkes
kutatö csapat a hé fegságábél.

éilljen itt is a bátcir, merész, vállalkcızö, életüket kcıckáztatú fiatalcık névscıra,
akik részt vettek azen a túrán, amely többiiknek a végtelent jelentette: Bacsa Mi-
hály, Bagyinszky Iáncıs, Elcımbai Pál, Farsang Jáncıs (visszafcırdult), Fehér Gyula,
Fényszarusi jözsef, Györe Iúzsef, Huszár Béla, Juhász Iúzsef, Köjnök István, Liptay
Pál, Orcısz Imre, 'v'ankö lstván, dr. Varga Kálmán {túlélö), Vlacsil Béla, Vlacsil József,
Völgyvári Mártön.

13-an a Salgótarjáni Köztemetö diszsírhelyén nyugszanak, Liptay Pál csapfllvfl-IEH5 a
refarmátus temető kriptájában, Orcısz Imre századcıs pedig a budapesti Farkasréti Te-
metöb-en pihen. A tülélö dr. Varga Kálmán Caracasban hunyt el ZOÜÜ. május B-á.n.

A hir hallatára az Acélgyár és a váres is gyászalt. Az elsö öt fiatal temetése 1944.
január 22-én, a tcıvábbi 9 áldcızat temetése január 30-án, Györe Iözsef temetése pe-
dig június BÜ-án vcılt.

Én Salgétarjánba kerülésem után (1963) a lavina szerencsétlenségröl és áldcıza-
tairöl legelöször A Salgátarjiini Kalaiszati Üzerrrek száz éve 1353-1969 c. kiadványban
cılvastam.3 Elöször nem értettem, hegy egy gyártörténetben miért kell két cıldalt
szerıtelrıi egy spcırtkatasztréfának. Késöbb, ariúkcır Vertich József könyvét élcıtvastam,
világes lett elöttem minden. Idézek a gyártörténetböl: ,,A telep népének hangulata
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hesszú henapek után csillapedett, de a szemerú emlékü katasztröfa még ma is él
az emberek között. Az Acélgyár fiatalsága 14 elyan élvenalbeli spertemberrel lett
szegényebb, akik munkahelyiikön is megbecsültek veltak."

Ennek ellenére a rendszerváltásig nem velt szabad megemlékezni a lavina-
szerencsétlenségröl, mert a levente egyesületnek is tagja velt az álclezatek egy része.
Ehhez talán az is hezzájárult, hegy a lavina-szerencsétlenség álclezatait síjárör-
csapatnak „keresztelték” el, már pedig a járörözés katenai, illetve rendörségi, ab-
ban az idöben esetleg csendörségi tevékenység velt. Ebböl egyes tájékezatlanek
úgy gendelták, hegy a fiatalek katenai szelgálatet teljesítettek.

Ülvad a jég

Ötven év után, 1994. január 13-án velt az elsö megemlékezés Salgútarjánban.
Ezt követte a 212103. január 13-í megemlékezés, amelyet a salgötarjáni közpenti

Temetöben szervezett meg a Förster Kálmán Váresvédö és Váresszépitö Egyesület
a Fiatalek Együtt Salgútarjánért Egyesülettel közösen. A sirekra gyertyák és virá-
gek kerültek, és a refermátus temetö kriptájában Liptay Pál sírjára is felkerült a
virág, a hezzálartezúk keszerúja és a mécses.

A váres vezetése is felkarelta a kezdeményezést azzal, hegy megjelentette Vertich
Jézsef új könyvében a ku ta tásainak eredményeit tartalmazö írást mivel az elsö minden
példánya elfegyett. Az új kiadvány ismét ráirányítetta a figyelmet a síelö fíatalek ka-
tasztröfájára és a POFOSZ, a Nögrád Megyei Spertigazgatúság, Salgötarjáni Erdélyi
Kör és a lvlagyarek Világszövetsége helyi szervezetének kezdeményezésére a váres
támegatásával alkalmi bizettság alakult a 60. évferdulö méltö megürmeplésére. A bi-
zettság vezetöje dr. Praznevszky lvlihály lett É megkezdödött a munka. A pregramban
azt szerepelt, hegy készül egy emlékeszlep, amelyet sízökböl, hegymászökbél, turis-
tákbél, hezzátartezökbúl állö csepert 2l}ü3 júliusában elszállít a helyszínre és felállít. Az
elsö elképzelés szerint csak egy ideiglenes emlékeztetö jelet készíttettünk velna, és a
helyszínt, a helyi körülményeket, elöírásekat megismerve 2004-ben a BD. évferdulö
alkalmával egy végleges emlékrnü felállítására kerül ser.

Hegedüs Gyula mátraneváki fafaragö elyan smp emlékeszlepet faragett, és a felál-
lítását technikailag sikerült júl megeldani (a helyszínen már csak a felcsavarezett ke-
reszttalpat kellett kövekkel rögzíteni), hegy véglegesnek tekinthettük az emlékeszlepet.
Az emlékeszlep két szembeferdített silécet ábrázel (messziröl nézve imádkezö kéz}.t

A bizettság minden tagja megmezdult ki miben tudett segített (autöbusz, szál-
lás, idegenvezetö biztesítás, tájékezúdás a helyi elöírásekröl stb.). A bizettsági ölé-
seken elökerültek a kerabeli felvételek, újságcikkek és ismételten alapesan átta-
nulmányeztuk Vertich Jézsef könyvét, hegy az emlékeszlepnak megfelelö helyet
tudjunk kiválasztani lehetöleg a katasztröfa helyszínén.

Az emlékeszlep állítás

2003. július 30-án indult el a csepertunk IB fövel az önkermányzat által biztesitett
19 személyes busszal. Sajnes egy fö az utelsö pillanatban egészségi ekekból le-
mendta az utazást és a jelentkezettek közül már senkit nem tudtunk értesíteni,
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hegy felszabadult egy hely. A cseperttal utazett lvléhes András alpelgármester úr,
a 32 éves 'vílacsil Ferenc, aki annak idején a másedik túrán részt vett és két testvére
lett a lavinaemlás áldezata. Az iclösebb keresztály (hetvenesek) képviselték a sí- és
spertbarátekat, illetve azekat, akik ismerték a fiatalekat (köztük Enreiter Béla
Kanadában élö henfítársunkj. A fiatalabb keresztályt a hegymászúk képviselték,
akik jelentös terhet vállaltak az emlékeszlep helyszínre szállításában.

Július 3l]-án szemerkélö esöben indultunk el Salgetarjánbél, hegy egész napes
utazás után, estére megérkezzünk Bersára, ahel a Bersa-Cemplez elnevezésü ré-
szen, a Meclve Fanziöban (Ursus) elfeglaljuk szálláshelyíinket.

Nagybányán felvettük Ratiu Krisztián túravezetönket, akit az Erdélyi Kárpát
Egyesület - Gutin esztálya biztesített számunkra.

Javaseltam a csepertnak, hegy ne döntsiik mest el, hegy helnap, vagy helnap
után visszük ki a helyszínre az emlékeszlepet, várjuk meg a reggelt. Szö sem lehet
rela, hangzett el az egységes liltakezás: „ha cigánygyerekek hullnak az égböl"',
akker is felvisszük helnap - hangzett el a megfellebbezhetetlen döntés.

Éjfélig esett, zuhegett az esö és akker mintha elvágták velna, elállt.
lvtásnap derült égre ébredtünk és vidáman vágtunk neki az útnak. Az elindu-

lásker persze még nem tudtuk, hegy milyen útra vállalkeztunk.
Az autöbusz elvitt a körházig, ahennan a jelzett turistaút indul a Nagy-

Pietreszra. innen az emlékeszlepet elöl hátul hevederrel átfegva két-két ember
vitte kisebb-nagyebb pihenökkel és természetesen váltással. A rögzitö vasakat,
csavarekat szétesztva cipelték a csepert tagjai.

A többörás felfelé egyre nehezedö gyaleglás közben a csepert egymást eddig alig
ismerö tagjai gyersan igazi csapattársakká váltak kertöl, rangtúl függetlenül. Ebben
minden bizennyal szerepet játszett a közös célért vállalt egymásraiıtaltságé

A IB tagú csepertböl csak ketten ferdultak vissza, ketten pedig egy félreértés
(remánul nem tudván) a Meselygó-katlan szélén lévö Meteerelögia állemástöl
ferdultak vissza az utat elzárö serempötúl. A csepert ugyanis széthúzödett, ki
mennyire bírta a tempút, elyan ütemben haladt a kítüzött cél felé.

Így 14-en értünk fel a Meselygö-katlanba, ahel természetesen lö is van. Az ett-
heni elképzeléseknek megfelelöen prebáltuk behatárelní, hegy hel lehetett a lavi-
nakatasztröfa. Rövid keresés után Fancsik föerves úr talált egy hatalmas kötömböt,
amelynek fedezékébe, úgy helyezhetö el az emlékeszlep, hegy téli köemlás, vagy
lavina esetén is biztenságban megmaradhat.

Az emlékeszlep felállítása és rögzítése titán megtartettuk megemlékezésiinket.
Elökerültek az etthenröl hezett keszerúk, mécsesek és a Valískö Feri által készített
- az áldezatek nevét tartalmazö - nemzetiszín zászlöcskák. Rögtönzött kis ünnep-
ségünk a Himnusz eléneklésével kezdödött, majd Méhes András alpelgármester úr
a váres pelgárai és az önkermányzat nevében emlékezett, utána Vimián Gyula a
Magyarek Világszövetsége salgötarjáni csepertja, Valiskö Ferenc a Salgötarjáni
Erdélyi Kör nevében szölt. A keszerúk, virágek elhelyezése után a Szözat és a Szé-
kely Himnusz eléneklésével zárult a megemlékezés. Mindenkit mélységes öröm
feltett al: SIKERÜLT!

Ebéd után csapatunk 9 tagja vállalkezett a Nagy-Pietresz ,,meghödítására" is.
Aki mászett már hegyet, az tudja, hegy lefelé sem könnyebb az út, mint felfelé.

Egyszerre indultunk el, de ismét széthúzödett a mezöny. Ennek következtében
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bizeny veltak, akik eltévedtek (egy háremirányú turistajelzés miatt: felfelé, lefelé és
jebbra mutat a nyíl). Természetes, hegy mi a lefelé utat választettuk, ahel aztán
beleütköztünk a karámekba és az ugatú kutyák keserítették utunkat. Pröbáltuk a
karámekat kikerülni, hátha megtaláljuk a jelzett utat. Nem találtuk meg, pedig már
erösen sötétedett. Katena Krisztina vállalta, hcıgy visszamegy a jelzésig. Vissza-
ment és ennan kiabált, hegy menjünk mi is, és jebbra kell eltérniink.

Természetesen veltak, akik úgy tévedtek el, hegy egy egész más völgyön értek
le a váresba.

Az autúbusznál Vlacsil Feri bácsi várt beımünket és núndenkít átölelve, megcsökel-
va köszönte meg, hegy sikerült a kítüzött célt teljesíteni és áll az emlékeszlepf*

Alljen itt az emlékeszlep háremnyelvü (angel, remán és magyar) feliratáböl a
magyar szöveg: ,,1944. január 13-án, ezen a helyen 14 salgötarjáni spertelö lett a
lavina áldezata. Ezt az emlékjelet Salgótarján pelgárai nevében helyeztük el. 2003.
július Í.-E9." A felirat elkészülte után kellett médesítanunk az indulás idöpentját,
innen van a keltezésben eltérés, azaz a tényleges felállítás napja július 31-e.

lvlásnap reggel eljött a búcsú pillanata, a buszbúl megtekinljiik a laktanyát,
ahennan sízöink végzetes ütjukra indultak, és a Visé felyú völgyén irány hazafelé
(érkezésker az lza völgyében közelítettük meg Bersátl. Az út serán tettünk egy
kitéröt a nagybányaiak kedvenc kirándulehelyére a mesterségesen létesített
Fernezelyi töhez (Lacul Firíza).

Nagybányán a MURES áruháznál vettünk búcsút és mendtunk köszönetet -
mest már mendhatem barátként - Krisztiánnak, aki lelkes és fáradhatatlan kísé-
rönk velt, mindenben segített, eligazített és gördülékennyé tetté vállalt feladatunk
zavartalan teljesítését. Azt is vállalta, hegy az emlékeszlepnak figyelemmel kíséri
az állapelát és jelzést ad, ha rengálást észlel, vagy valami más baj történik vele.

Óradnai barátaink gendeskedtak arröl, hegy a lavinaszerencsétlenségröl, az
emléktúráröl, az emlékeszlep állításáröl a helyi lapban is tájékeztatják az elvasúkat.
Ez megtörtént a Besztercei Híradú 2llÜ3. szeptember havi számában?

2004. a hatvanadik évferdulö

Január 13-án a lavinakatasztröfa eü. évferdulúján a salgötarjáni köztemetöben meg-
emlékezö ünnepséget tartettunk. A megemlékezés Csákvári Lászlú szavalatával
kezdödött, majd Puszta Béla pelgármester úr köszöntötte a megjelenteket és meg-
adta az alaphangját az ünnepnek. Ezután az alkalmi bizettság elnöke dr.
Praznevszky Mihály mendett megemlékezö beszédet. A müser keretében került
ser az emléktábla felavatására, amely örök emlékeztetöül a lavina áldezat neveit
tartalmazza. Az emléktáblát Baffi lstván rem. kat. esperes-plébánes átdetta meg és
könyörgö imát mendett az elhunytakért. A Kehász Fúvöszenekar zenéjének kí-
séretével helyeztiik el a megemlékezés keszerúit, virágait és gyújtettunk mécsest az
emléktábláná 1, a síreken, valamint a refermátus templem kriptájábané

A következö rendezvény Szilváskön velt január 17-én, ahel téli tömegspertnap
és emlékverseny keretében emlékeztünk meg a lavina katasztrófa áldezatairölé' A
rendezvényre kiadvány is készült az áldezatek fényképeivel, a lavinaemlás és az
emlékeszlep állítás történetével, amelyet egy kitüzövel együtt a résztvevök meg-
kaptak.” A kitüzön az emlékeszlep láthatö.
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Közben az emlékbizettság is megkezdte tevékenységét és hezzáfegtunk a hely-
színre utazás, az emléktúra szervezéséhez. Ratiu Krisz tiá ntöl csak jö hírek érkeztek:
az emlékeszlep áll, sem az arra járúk, sem a viszentagságes tél nem sértette meg,
javításáröl, pútlásáröl nem kell gendeskednunk, ezért véglegesnek tekintettük a
megemlékezés tárgyát és helyét.

A váresi önkermányzat ismét anyagi támegatással járult hezzá az utazás költ-
ségéhez. A túrán résztvevök között elsöserban a hezzátartezéknak (Liptay Pál
özvegye és fia, Vlacsil Béla leánya, Györe Jözsef rekena, stb.), majd az emlékeszlep
állitásban résztvevöknek biztesítettuk a helyet. Ezt követték a spertbarátek, majd a
tisztelettel megemlékezni szándékezök. Az utazás célja így lett meghatárezva: a
Radnai havasekban lavina szerencsétlenség áldezatainak emlékére 2Ütl3-ban felál-
lített emlékeszlep megkeszerúzása a 60. évferdulö alkalmáböl.

Végül összeállt az emléktúrán résztvevö 32 fös csepert, amelyböl az utelsé nap
egy fö lemendta az utazást.

A csepert elöször az indulás elött az autöbusznál találkezett. A régiek ismerös-
ként köszöntötték egymást, az újakkal pedig megkezdödött az ismerkedés. Egyha-
mar kiderült, hegy valamilyen kötödésük van az Acélgyárhez (a sízök annak idején
az Acélgyár keretében, támegatásával edzettek, utaztak). Kinek az apja, kinek a
nagyapja delgezett a gyárban, velt, aki a spert kapcsán talált ísmerösökre.

Július 2?-én indultunk el a Nögrád Velán kényelmes légkendicienált autöbu-
szán. Az egy napes út serán már összerázédett csapatként érkeztünk Bersára, ahel
az Ursus (magyarul lvledve) Panzió kedves genclneka többünket régi ismerösként
üdvözöh.

Az utazás serán, az egészségügyi pihenökön kívül, csak Szatmárnémetíben és
Barcánfalván álltunk meg. Az elsö helyen a pénzváltás velt a feladatunk,
Barcánfalván pedig a kelester együttest tekintettük meg a 62 méteres faternyú
templemmal, amely 1993-ban épült és ma a legmagasabb faternyú templem Euré-
pában. A kelester területén ma is felyamates az építkezés.

Másnap az egész napes út fáradalmait kipihenve, szemerkélö esöre ébredtiink.
A tavalyi tapasztalatek alapján dehegy mertem javaselni, hegy halasszuk el a mai
túrát. ,,Túlélöcsemagek"'-kal felszerelkezve vágtunk neki az útnak, hegy utazásunk
fö célját megvalósítsuk.

Az erönléttöl és edzettségtöl függöen nehéz fáradtságes úten, esöben 4-5
éra alatt 26-an jutettunk fel a Meselygö-katlanba, majd a Meselygö-töhez (1825
m) kísérönkkel együtt. A kísérönk pedig nem velt más, mint a gendnekunk, a
panziöban elhelyezettek (öten egy közeli panziöban nyertek elhelyezést) ugya-
nis teljes létszámmal indultak a túrán, így nyugedtan bezárhattuk a panziöt
erre a napra.

Mindnyájunknak jélesett a ,,szárazalja”, meg a ferrö tea, amellyel a meteerelú-
gia figyelöállemás delgezéi kedveskedtek nekünk ltt szárazruha csere közben
mendta Nemcsik Laci, hegy mest már tudja, núért nevezik a tavat Meselygö-ténak:
mert aki ide felér, az már meselyeg azeken, akik még csak felfelé kaptatnak.

A szárazfedél alatt egy kicsit rendbe szedtük magunkat, majd hátízsákból meg-
ebédeltünk. A rendületleniil szemerkélö esöben indultunk el utunk végsö célja felé,
az emlékeszlephez, amely egy év alatt a napfény, a szél és hú hatására világesabb
lett. Az eszlepet és a tavaly elhelyezett keszerúkat sértetlenül találtuk.
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Az utazás alatt az autöbuszban „ráhangelás” címén már ismertettem a kataszt-
röfa történetét, ezért a Himnusz éneklése után itt csak a következö rövid megemlé-
kezést mendtam el:

i~'.'n.flrres salgötarjáni megemlélrezál-El
Fiiradtsiiges lit van ínégéttiink, fáraritságesaltli :it van eláttiínlc. Így jntettnnlt el ide a

Nagy-Pietresz lálninál jelcvé tvieselygá-tállez, hegy lerájnl: kegyeltiinlfet a tavaly felállitett
eínltikvszlvpliríl. Ez az eszlep jelzi és emlélfezteti az erre járá tnristálcat, természetet és hegy-
vidél-:et lfedvelá emlzıereltet az 194-4. jannár 23-án bekövetkezett tragilcas eseményre.

60 éve történt, ltegy lavina szerencsétlenség álflezata lett 14 életerés salgötarjáni és egy
l)iaiapestifiataleinlier.

Frirarltsiignnlrlail tisztelgriiik elátttilt, akik laiterságlvél, merészséglnil lrittináre vizsgáz-
talt, íííe'gkr'sérr'lltik a szinte lelteíetlent, a ,,jelrér csrics"-el erröl az eldalrál télen megleíízelíte-
ni. l'*~lelcı`ink még nyári idétlen is nehéz feladatnak tıinilf, igaz nem is vagyunk már elyan
fiatalvír.

Hiába velt a hideg, hiába velt a lieíytıetíek és a tapasztalt lienvédelc jigyeiıireztetése. Ne-
lcivágtat: a csiics niegltddí'tásának, amelyet más iráiíyizíl, a ifarátttıi évelrtten, a gerincen már
két allatlenmntl sil<erı`ílt lv:vetrrtii'ilt. Hiába velt sperteláinlt erás ellratárezása, alcaratereje,
legyézte éket a nálnlc erésehlt természet.

itt ieltélr lialiílnlrat a tviaselygá tá közelrilvít, amelyet, ha naidvnlc velna szivesen lfe-
resztelnénlr el Siratá-tének, vagy Szenieriitııinalc. A lralrilesetet követõ gyász, a feleségek, é-
des-anyálc, testvérek, gyereleeic, spertlıarátalr, nmnkatársalr, kedvesek könnyei, ha ide felyltat-
tak velna, talán a tá vizszintíét is ntegemeltél: velna.

Kedres tragikusan elimnyt sportelálf, akik a silgátaıjáııí lftíztetiretátıen, a refermátus temp-
lem ltriptájiífviraı és Budapesten nyngesztel: e kis megemléltezésbél is látlmtjátek, hegy liásies
vállaíkanísvtatc nem valt ltiálıavalá. Tettetel: és íialálatek példa az atékorfiataljai számára.

Az emlıer íníndíg magasalrttra ttír, igyekszik a maga mádjrín a természet erejét megttírni
irtrig alflrer is, lıa tudja, ltegy vállalt-:ezása keckázattal - jelen esetben - nagy lreclcázaítal járt.

Emlélfeteltet érizzıilc, példáíeltat fiainlrnalz, leányainlcnalc teváltlı adjak.
E jellfépes temetési ltelyen, lıaláletelr ltelyszinén az emlélceszleprrál rájuk le lEegy'i=lett`itrlcet.
Nyıigedjatek lJékességl)en."

Elhelyeztiik a keszerúkat: a váres pelgárai és a váres önkermányzata nevében
Eísler Ferenc képviselö és dr. Danyi Sander megyei nyugdíjbiztesítási igazgató, a
Salgötarjáni Erdélyi Kör és a lvíagyarek Világszövetsége salgötarjáni csepertja ne-
vében Valiskö Ferenc és dr. Kúti István keszerúzett. Elhelyeztük a hezzátartezök,
rekenek, bará tek virágait. Mindenkinek kömıy szökött a szemébe, anúker Emí néni
(Liptay Pál özvegye) - aki Péter fiával tette meg az utat- remegö kézzel helyezte a
Sa lgöta rjánbúl hezett píres rúzsáit az eszlep tövébe.

A lvíiatyánk közös imájával, majd a Székely l-Iirrmusz eléneklésével ért véget a
megemlékezés.

Eléttünk velt még az út neheze. A szemerkélö esöben, amiker már a kijárt út
közepén is felyt a víz, le kellett jörmünk a váresba. Ez is egy emberprúbálö út velt.
Lefelé jövet Hemega Jöska megkért, hegy idöben széljak neki, ha legközelebb va-
lamilyen utat szervezek. Miért kérdeztem? Azért, hegy nehegy véletlenül jelent-
kezzek - velt a tömör válasza.

Amiker beértünk a település már könnyebben járhatö utcájába Valiskö Ferivel
esöt, fáradtságet feledve nötázásba kezdtünk. Meg is bámultak a helybeli lakesek
(gendelem magukban azt fentelgatták, ,,nermálisak ezek'i'").
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Szükséges külön kiemelnem a Langa házaspárt, akik már felfelé is segítettek Emí
néninek, de lefelé is végig vele maradtak. ldegenvezetönk - Sanyi a gendnekunk -
pedig elöresietett, majd személygépkecsijával eléjük jött, ameddig tudett. Az össze-
fegás, a szelidaritás már egy kis cseperten bel iii is megmutatkezhat.

A következö nap reggelén a nap sugarai sikerrel igyekeztek áttörni a tegnapi
esöfellegeket, ezért azt javaseltam, hegy cseréljük fel a délelötti és a délutáni preg-
ramet, mert várest és temetöt esernyö alatt is lehet nézni, de libegön utazni nem.
Szé sem lehet röla, tartjuk: a pregramet.

A délelötti pregram szerint Szaplencán a ,,l.f'idám temetöt" (remánul Cimitirul
Vesel), Máramaresszigeten pedig a föteret és környékét terveztük megtekinteni. A
,,meselyge" vagy inkább ,,meselyegtatú" temetöben a fejfák az elhunyt feglalkezá-
sát, vagy halálának következményit ábrázelják vidám, élénk színekkel megfestve.
A képet rövid versbe szedett és nem ritkán irenikus leírás követi a néhai életéröl és
hibáiröl. A fejfákat a 3tl-as évektöl egy helyi népmúvész festette 1977-ben bekövet-
kezett haláláig. A hagyemányt mest egyik tanítványa felytalja. lvláramaresszigeten
már rövid idö jutett a fötér megtekintésére.

A búcsúvacserán a csepert kenyhamüvészeinek (Eisler Ferenc és Kevács lst-
ván gépkecsivezetö) remekét élvezhettük gulyás fermájában. A jé hangulatú
búcsúesten már egy egységes csepert vett részt, ahel szeretettel köszöntöttük
Petres lvánrıét (Liptay Pál özvegyétj, akinek a kereszmeve Edit, de a régi ismerösei
mind Emí néninek szölítetták, ezért én is követtem példájukat. Egységesen kiki-
áltettuk az emléktúra hösének, hiszen Btl évesen vállalkezett az útra, melyen fia
és menye is részt vett. lvleghatettan mendta, remélt, hegy az unekáí is követni
fegják példáját.

A fíatalek is derekasan helytálltak a túrán. Arra biztattuk öket, hegy örizzék
meg, és adják tevább a bá ter és merész fíatalek történetét, emléküket pedig ápeljá k.

Útközben Emí nénivel beszélgetve elmendta, hegy a férje határezett, céltudates
egyéniség velt, nagy akaraterövel megáldva. Például kitúzte az esküvöjük idö-
pentját. Igen ám, de a frentrdl nem kapett szabadságet, ennek ellenére meg kellett
tartani az esküvöt, amelyen jelen velt a menyasszeny, egy széken a katenatiszti
sapka és kard, valamint két tanú, és az anyakönyvvezetö megtartetta az esketési
szertartást. Ö úgy emlékszik, hegy a sízök másedik túrája alkalmával (1943-ban)
Bersafüreden, az Anikö Panziöban veltak és a férje találkezett is a csepert tagjaival
(sekuknak munkahelyi fönöke, levente- és spertparancsneka is velt). Feleségét -
Enú nénit - azzal biztatta, hegy ö lesz az elsö nö, aki télen sífelszereléssel meg-
mássza a Nagy-Pietreszt. Ezen teljesítrnénypröbára csak azért nem került ser, mert
akker már a fiát a szíve alatt herdta.

Valaki megkérdezte tölem, hegy mi közöm nekem mindehhez, hiszen csak
1963-ban kerültem a váresba. 1944-ben még pelgárísta veltam Putneken, tehát a
sízöket nem ismerhettem, a lavina szerencsétlenségröl tudemásem sem lehetett.
Így igaz, de Salgútarjánba kerülve, elvastam a gyártörténetet, majd megismerked-
tem Vertich Jözsi bácsival, Fancsik föerves úrral, akik ismerték a történetet, ismer-
ték a fiúkat. Vertich Iúzsi bácsi a lekálpatriöta, helytörténész kutatásba, levelezésbe
kezdett, hegy minél alapesabban feltárja az események. A maga módján így pré-
bált emléket állítani nekik. Elgendelásukat támegatva, valöszirıü ezért kerültem be
az alkalmi bizettságba és ismeretségeímet, kapcselataimat felhasználva segítettem
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megszervezni az utazás technikai feltételeit (szállás, idegenvezetés, belépö, bizte-
sítás és pregramkészítés).

Nem kell azért Salgótarjánban születni, hegy váres-szeretö legyen az ember és
tá megassa a helyiek nemes és tiszteletre méltó kezdeményezését.
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