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Egy belevaló tanár sokat kirándul a diákjaival, hogy közös élményeket és életszerű 

ismereteket szerezzenek hazánk tájairól, egy belevaló debreceni tanár pedig a kirándulásait főleg 

a hegyekbe szervezi, például a legközelebbi hegységbe, a Bükkbe, hiszen felüdülés az alföldi 

embernek, ha hegyet mászhat és a rengeteg erdőben csatangolhat.  

 

Mi szinte minden közös szabadidőnket a Garadna völgyében töltöttük. Szerettem ezt a 

környéket, és a diákjaim is megszerették. Én már a gyerekkoromból ismertem ezt a vidéket, 

hiszen a diákéveimet a közeli iparvárosban töltöttem, de azt hiszem az alföldi gyerekekben is 

kialakult valamiféle kötődés a Bükk varázslatos világához. 

 

Felfedeztük a rejtettebb ösvényeket is, nemcsak a turista utakat, egy idő után már nevükön 

szólítottuk az itt honos növényeket, és a néhanapján szembe találkoztunk az erdőben lakó 

állatokkal is. Az őskohó mellett is sokszor elgyalogoltunk, míg valamelyik érdeklődőbb diák 

kérdezősködni kezdett róla. Amikor hazaértünk, én, no meg néhány gyerek, aki vállalta, hogy a 

legközelebbi kiránduláson kiselőadásban számol be a többieknek, rögtön bevettük magunkat az 

iskolai könyvtárba meg szétnéztünk az interneten is, és kiderült valamivel több, mint kétszázhúsz 

évvel ezelőtt itt a Garadna völgyében volt a Diósgyőri kohászat bölcsője. Megismerkedtünk 

Fazola Henrik Würzburgi születésű kovácsmesterrel is, aki megteremtette a királyi Magyarország 

vaskohászatát, ezzel elősegítve a vasipar gyors fejlődését. A magyar vaskohászat fénykorát ebben 

az időben élte meg. 

 

Ez a regény, amelyet a Kedves Olvasó a kezében tart, azonban nemcsak Fazola Henrikről 

meg az ő munkásságáról szól, hanem egy gyönyörű és kitartó nőről, Karl Tekla asszonyról is. A 

Garadna völgyi küzdelmes életet és a vaskohászatot hiteles bizonyítékok alapján mutatom be, a 

többit pedig elképzeltem. Olyannak, amilyenné bennem kialakult a dokumentumok megtekintése, 

a helyszínek bejárása, a kortörténeti írások lapozgatása után.  

 

Örömmel tölt el, hogy a regény olvasásával Ön is részese lesz egy megemlékezésnek, 

amellyel egy olyan ember előtt tisztelgünk, aki a szorgalommal párosuló elszántságával 

megalapozta a magyar ipar fejlődését, és példaként áll ma is előttünk, hogy ugyanilyen eltökélt 

buzgalommal dolgozzunk az országunkat felvirágoztató ügyeken. 

 

Debrecen, 2008. 
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A korán beköszöntő tavasz okozta hangulati javulásnak már nyoma sem volt az ötödik 

napja szakadó hideg esőt, az ujjas résein besüvítő északi szelet elszenvedő ember kedélyében. 

Még a Jávor-hegy nyergén is zúgva hajladoztak az óriásfenyők, a felhők pedig, mint rendesen, 

kavarogva, hegyek oldalát súrolva, majd a száguldozást megunva a Garadna vizét kóstolgatva 

délnek rohantak, amíg el nem fogytak. Az óriásfenyők résein keresztül némi világosság szűrődött 

át, amely lidérces hatást kelthetett a szemlélőben, és ha gyengén is, de megvilágította az erdőn 

átvágó ösvényt. Szentlélek felől egy felcsapó szélroham szúrós szagú levegőt hozott az ösvényen 

haladó emberek orrába, akik a massa felé igyekeztek, többnyire dolgozni. A patak vize óriási 

robajjal zúdult alá, szikladarabokat fel-felkapva kavarogott, de a fújtató kereke elől nem térhetett 

ki, belekapott a lapátokba és dühében alaposan megforgatta. 

 

A kohótéren a massa keservesen szuszogott, mint egy kövér öregember. Fönn a tetején, a 

sipkája alól, fehéres szúrós szagú füstöt pöfékelt. 

A kohótéren nem volt ember, mert aki tehette, fedél alá húzódott, kivárva, hogy csendesedjen a 

szakadó eső. A massa meleg köpenyére hulló esőcseppek gőzzé válva tértek vissza a magasba, 

távolról úgy nézett ki, mint egy bányaló, amely a nekézsenyi bányából megtérve kifúja magát. 

 

A szobában, amelyben egy mennyezetig érő díszes vaskályha árasztotta a meleget, 

szokatlan csend volt. A kápolna harangja delet kongatott. 

Erre a harangszóra a völgy feletti felhők, mint parancsra, szétrebbentek, a nap sugarai pedig 
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áthatoltak a foszlányok között, majd az ablakon keresztül megvilágították a szobát, és benne 

Tekla asszonyt. Gesztenyebarna haján megcsillant a fény, de néha vörösesbarnára váltott, majd 

lágyabb, sötétebb lett, mint az erdei mókus őszi bundája. Haja hosszú volt, és szabadon omlott le 

a vállán, mint egy vízesés, ami egy tökéletes arcot vett körül. Egy hajtincsből font korona 

ékesítette fejét. Az ovális kissé szív alakú arcán a sötétbarna szemeit gesztenyebarna, szépen ívelt 

szemöldöke tette szelíddé. Keskeny álla fölött apró szabályos szája növelte arca szépségét. Magas 

karcsú egyenes tartású termetét, hosszú formás nyaka még bájosabbá változtatta. 

Alakját egy földig érő világoskék bársony ruha fedte, derekát patyolatfehér kötény ölelte körül, 

nyakában fehér gyöngysorral. 

Ott állt Henrik hitvese az ablak mellett, a besütő nap fényében, mint egy angyal. 

Kis idő múlva Tekla asszony visszaült az ágy mellé és megfogta férje láztól tűzforró kezét. 

Henrik tegnap óta eszméletlenül feküdt az ágyban. 

 

Kintről zaj szűrődött be, az orvos éppen távozni készült. Joskó, a kocsis az orvost 

felsegítette a kocsiba, maga pedig fölült a bakra, kezébe fogta a gyeplőszárat, és a megszokott 

kurjantás helyett, csak csettintett a lovaknak, a lovak pedig mintha tudnák, hogy valami nagy baj 

történt, elindultak. Ahogy távolodó kocsi zörgéséből egyre kevesebb jutott be a szobába, a 

nagybeteg fölnyitotta szemét. Fáradt tekintete csak Teklán lelt nyugvópontra. Az asszony föléje 

hajolt, és férje tüzes homlokát megcsókolta. Henrik ajkán rég nem látott mosoly jelent meg. A 

beteg tekintetén látszott, hogy zavart elméje még nem tisztult meg, ehhez járult a testnélküliség 

könnyed, de zavarba ejtő érzése, mintha pilleként lebegne a szakadék felett. Fájdalmat nem 

érzett, csak mintha jeges párán hatolna át, és a jégszilánkok szálkaként szúródnának a testébe. 

Erőtlen bágyadtság lepte el, s olyan halkan, hogy felesége is alig hallotta, mormolta: 

– Meghaltam, ugye Teklám? Milyen boldog is vagyok! Mosolyogsz rám… szeretsz, a karjaidban 

vagyok! Milyen édes a halál, s milyen mennyei az örökkévalóság! 

Egyszerre, mintha megvilágosodna elméje fölnézett, mellében éles fájdalom nyilallott, eszébe 

jutott minden: kétségbeesése, aggódása, önfeláldozása. 

– Nem, nem lehet, most még nem! – kiáltott föl. – Élek! 

– Teklám! Itt vagy? 

Henrik magához tért, végigsimította a mellette ülő felesége arcát. 

– Emlékszel még arra a vasárnapra, amikor a vasrózsát adtam neked ott, Egerben, és te a 
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csembalón játszottál? Játszd el újra, Teklám! 

Az asszony engedelmeskedett, de a szíve elszorult. Amikor a hangszerhez leült a szemében 

könny jelent meg. Ujjaival végigsöpörte a fehér billentyűket, és játszani kezdte azt a dalocskát, 

amit akkor ott Egerben játszott. Ezzel a dallal került be Henrik szívébe. 

A csembaló tetején még mindig ott volt a Henriktől kapott vasrózsa. Ő csak nézte, és észre sem 

vette, hogy könnyek potyognak a fehér billentyűkre, csak játszott, felidézve a múltat. Arcán a 

könnycseppek patakká nőttek, és elszoruló szívvel arra gondolt, hogy ez a kis dal lesz a 

búcsúszonátájuk.  

A csembaló hangja, teljesen betöltötte a szobát, átjárta Henrik testét, és a szíven találta. 

Milyen szépen szólnak a harangok, ezek diósgyőriek, nem, ezek egriek vagy Würzburgiak, és a 

hívásuknak engedelmeskedni kell! 

 

A szobát ködfüggöny lepte el, a ködfelhőn keresztül fény áradt be, a fény előtt ott állt a 

szentléleki szerzetes, és szavait hozzám intézte: 

– A te küldetésed, fiam véget ért! Az életed nyomtalanul nem tűnik el. Nagyot alkottál és 

maradandót! Emelt fővel távozhatsz! Szeretett és hűséges asszonyodban, aki a sírig hű marad, 

Borbála lányodban és piciny kisfiadban, Frigyesben, aki folytatója lesz munkádnak, tovább élsz! 

Az te időd lejárt! Isten veled! - mondta az atya. 

Az atyát hirtelen felhő takarta el, alakja a fény elől eltűnt. Henrik ott állt a ködfüggönnyel bevont 

szobában. A fény mely beáradt egyre erősödött, és egy hang szólalt meg: 

Gyere végig az élet útján, járd végig Krisztus urunk Kálváriáját, hogy megtisztulva lépj be az 

örökkévalóságba! 

 

Elindultam azon az úton, amit a fény megvilágított. Jobbról is, balról is emberekkel 

találkoztam, és a távolban kirajzolódott egy ismeretlen táj, amit életemben nem ismerhettem, 

Itália. A város, amely az út szélén terült el, Firenze. Apám itt állt, nagy szeretettel fogadott és 

meghívott, hogy látogassak el az ő szülőföldjére oda, ahol őseink is éltek, Fiesolébe. A faluban 

apámat mindenki ismerte, ö volt Johann Hainrich Fassola a kovács, aki az élete derekán 

anyámmal elkerült németföldre. Apám, és én, a nagyapám nevét viseltük, és a mesterséget is 

örököltük. Innen is-onnan is olaszul szóltak apámhoz, és kérdezgették: 

– A te fiad Hainrich? 
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– Az enyém! – válaszolt apám. 

Azt vettem észre, hogy a városkát körülvevő hegyek egyre jobban el-eltűnnek a gomolygó 

felhőkben. Apám alakja elhalványul, elcsendesedik az olasz beszéd, és a távolban feltűnik egy 

ismertebb táj. Ezen a tájon születtem, ez a táj a szülőföldem a gyermekorom, ifjúságom világa, ez 

Würzburg. 
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Az 1758. esztendő koratavaszán a würzburgi hegyekből a szellő még a hó friss illatát hozza. 

Szinte harapni lehet a tüdőtágító levegőt. A hercegérsek nyári palotájának gazdája; Karl Philipp 

Henrich von Greiffenklau hercegérsek a könyvtárterem óriás színes ólomüveges ablaka előtt 

álldogált. Kis idő múlva az ablak rézkilincsét elfordítva félig kinyitotta azt. Kezében egy Bécsből 

kapott levél, amelyen öccse, az újonnan kinevezett würzburgi hercegérsek Karl Friedrich 

Schönborn vörös viasz pecsétje áll. Még a múlt héten kapta, örült neki, hogy gróf Barkóczy 

Ferenc egri püspöknek – akit jól ismert a Vatikánból –, ügyes kezű vasműves mesterembert 

szerzett. 

Éppen ma tíz órára jelezték, hogy Magyarországról, Egerből érkezik gróf Barkóczy Ferenc 

püspök barátom. Olyan régen láttam, kíváncsi vagyok rá. 

Az óriási ablakszárnyat kicsit kijjebb hajtotta, a belső ablakpárkányra könyökölt, és 

gyönyörködött a palotakert szépségében.  

A palotakerten átfolyó kristálytiszta, a hegyek forrásait összegyűjtő Wern patak csordogált, 

aminek a lankás partja olyan, mintha szakértő kezek gondoznák. Ezen a lankás, mocsaras parton 

a gólyahír teljes pompával nyit. Gólyahír, ami a kora tavasz egyik legszebb és leghivalkodóbb 

virága, és ezek az aranysárga virágok ezrei lepik el a buja zöldet, amely nagyszerű búvóhelyet 

kínálnak az apró madaraknak. A gólyahíres patakpart valósággal ragyogott a délelőtti 

napsugárban. Lejjebb a patak partján a szökőkút irányában, ott ahol a bástyafalak kezdődnek egy 
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kis nádas sziget kellős közepén egy alacsonytörzsű fűzfa állt. Az alacsony fűzfából hajlós fiatal 

sárga színű vesszők majdnem a földig értek. Az egyik vastagabb ágon két, fehér dolmányt viselő 

hosszúfarkú szarka gubbasztott lesimult tollazattal, úgy látszik, valamit figyeltek. Közvetlenül a 

víz szélén a fűben a palota kandúrja, Hermész ballagott meglehetősen tele hassal: vadászni volt. 

Meglátszik rajta, hogy a palotához tartozik, a bundája fényes, termete nagy és erős, látható rajta a 

jómód. Öntörvényű, konok macska! 

 

A csendet, a paradicsomi hangulatot, a beáramló természetet, a szemközti Dóm 

harangjátéka zavarta meg, tízet ütött, tíz óra volt. 

Amint a harangjáték elhalkult, a rézkopogtatóval döngettek a könyvtár ajtaján, a gárdista kért 

bebocsátást. 

– Jöjjön be! – szólt ki az eminenciás úr. 

A gárdista gyalogsági páncélban, alabárddal a kezében becsörtetett. 

– Eminenciás uram, parancsára! 

– Kérem, ne csörögjön a páncéljával! 

– Igenis eminenciás uram! Jelentem, hogy Magyarországról gróf Barkóczy Ferenc egri püspök és 

Heves megye főispánja Egerből megérkezett, kér bebocsátást! 

– Vezesse be! 

– Igenis eminenciás uram! – és összecsapta a bokáját, majd csörtetve távozott. 

– Üdvözlöm eminenciás uram! – köszönt Barkóczy püspök amint a terembe lépett. 

– Isten hozta püspök úr! – üdvözölte az eminenciás úr, és kitárt karral átölelte a püspököt. 

– Jó hírem van az Ön számára! 

– Örömmel és nagy-nagy kíváncsisággal hallgatom! – miközben leültek a terem közepén álló 

asztalhoz. 

– Kedves barátom, a rövid idő miatt levelet nem tudtam Önnel váltani, de megüzentem, hogy 

amit kért, elintéztem, és szereztem Önnek egy ügyes kezű ifjú vasműves mesterembert, Johann 

Hainrich Fassola személyében, aki kitanulta a kovács, a lakatos és a nagyóra-készítő mesterséget, 

továbbá igen szakszerűen ért az ásványokhoz és a bányaműveléshez. A városunk legkiválóbb és 

legtekintélyesebb vasművesének, Johann Georg Oegg mester úr ajánlatát is mellékelem. 

Ezt az embert holnap reggelre felhívatom a palotába, találkozhat vele. 

– Őrség! – kiáltotta az eminenciás úr. 
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A hívásra az ajtóban álló gárdista belépet. 

– Eminenciás uram parancsára! – csapta össze bokáját a gárdista. 

– Kérem, ne csörögjön a páncéljával ez nem holmi kaszárnya! 

– Igenis eminenciás uram! 

– Mondja meg Johann Georg Oegg vasműves mesternek, hogy holnap reggel tíz órára küldje fel a 

palotába Johann Hainrich Fassolat parancsomra, mert az új gazdája látni kívánja. 

– Igenis eminenciás uram az üzenetet kézbesítem! – csapta össze bokáját a gárdista. 

 

Hívatott mester úr! – lihegte kormos képű ábrázattal Fazola. 

– Fazola fiam, tegye rendbe magát, csutakolja ki a koromtól az ábrázatát, és vegye fel a templomi 

ruháját, menjen, siessen! 

Na, hadd nézzem magát, rendben van-e, még így soha nem volt kisubickolva! 

Tíz órára menjen fel az érseki palotába, felrendelte Greiffenklau érsekúr! 

– Megérkezett az új gazdám! – kérdezte Fazola. 

– Igen, Egerből Barkóczy Ferenc püspökúr, viselkedjen rendesen, mert itt nincs munka, sem 

lehetőség, maga pedig ügyes ember! – válaszolt a mester. 

– Megértettem! És rohanok! 

– Ne rohanjon, mert még összetöri magát, és itt marad a nyakamon! – kiáltott utána Oegg mester. 

 

Fazola szaporán szedte a lábát és pillanatok alatt a palotához ért.  

A palota gárdistáival némi összetűzésbe keveredett, amiből egy arra járó atya mentette ki. Így 

jutott el a könyvtárszoba bejáratáig, ahol egy morcos képű hórihorgas cingár gárdistába ütközött. 

A perpatvart a szobában tartózkodó eminenciás úr is meghallotta, így sikerült Fazolát a gárdista 

karmai közül élve kiszabadítani. 

– Gárdista mi a neve? – kérdezte az eminenciás úr. 

– Eminenciás úrnak alázattal jelentem az én nevem, Giovanni Battista Tiepolo. 

– Maga velencei? 

– Igenis eminenciás uram! – csapta össze bokáját a gárdista, úgy hogy a márvány folyosó is 

csengett. 

Az eminenciás úr felnézett az égre, kezét összekulcsolta: Istenem miért büntetsz egy gárdistával! 

– majd mind a ketten bementek a szobába. 
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Meghoztam Fazola urat! – mondta az Eminenciás úr – Püspök uram rendelkezzék vele! 

Barkóczy püspök egy hatalmas diófa íróasztal mögött ült egy nálánál is magasabb bordó bársony 

támlás székben. A fejét el sem fordítva ránézett a fiatal vasműves emberre, és az ábrázatát 

vizsgálgatta: – ez nem úgy néz ki, mint egy német, inkább olasznak nézem – fontolgatta 

magában. Termete elég magas, szikár, sötét barna egyenes szálú haja a fülét takarja, bajsza 

emberhez illően takaros, a nyakában egy sötétpiros babos kendő olaszosan megkötve adott némi 

eleganciát a fiatal mesternek. 

– Foglaljon helyet!– mondta a püspök, és nyitott tenyerével az egyik szemközti székre mutatott.  

Barkóczy püspök és Fazola hosszasan beszélgettek a könyvtárteremben, már a delet is elütötte a 

székesegyház órája, éppen a Mária-kápolna kezdett bele a kongatásba mire mindent 

megbeszéltek. 

– Hétfőn reggel, a liturgia után indulunk Egerbe. – mondta a püspök. 

– Igen is püspök úr! – örvendezett Fazola. 

– Mindent készítsen elő a megbeszéltek szerint. Visszaútra nem sok lehetősége lesz. 

– Isten áldja meg a családját Fazola mester! 
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Még el sem múlt a reggeli liturgia, de már a fiatal Fazola mester barátaival ott volt a palota 

hátsó udvarán, és a Karl Philipp Henrich von Greiffenklau würzburgi hercegérsek címerével 

ellátott hintóba rakodtak be. A ládákban és a csomagokban csak a legfontosabb és 

nélkülözhetetlen eszközök, papírok, szerszámok voltak becsomagolva. A pakk így is négy 

utazóládát tett ki.  

A két négylovas hintó még nyolc óra előtt elindult Würzburgból Magyarország, Eger felé. A 

város széléig a palota lovas gárdistái kísérték, a hintókat pedig jó kedélyű, de hétpróbás bajor 

kocsisok hajtották. Az ügyes kocsisoknak köszönhetően két nap múlva Bécsben ültek ebédhez, és 

másnap reggel már az érseki palotában pihentek. 

Bécsig Fazola egyedül utazott, kedvére terpeszkedett, nyújtózkodott, de Bécsben aztán útitársakat 

kapott, Carlo Adamit templomfestő, Giacomo Berrát márványfaragó és két szerzetesbarát 

személyében, és onnantól véget ért a nagy kényelem. 

 

Fazolát már kora reggel felébresztette a szolga, és készülődni kezdtek az indulásra. Az első 

hintó gróf Barkóczy Ferenc egri püspök, főispán és földesúr aranyos címerével volt ellátva. 

Ebben a hintóban utazott a püspök úr és két kísérő, Egerből hozott atya. 

A második hintóban a hátsó ülésén hárman ültek, előttük foglalt helyet a két szerzetesbarát.  

Mire mindenki előkerült a két kocsi elé friss lovakat, két-két deresszürkét, amelyek a pesti 
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postakocsi váltóig vitték a hintókat. 

– Lóg a lába a felhőnek, eső lesz! – sóhajtozott az egyik kocsis. 

– Készítsük elő a ponyvákat és a demizsont. – mondta a veresszőke hajtó. 

– Püspök úr, a kocsi, indulásra kész! – kurjantottak le a bakról. 

Alig foglalták el a helyünket, eleredt az eső. A lucskos, sáros úton a két hintó dülöngélve, olykor-

olykor nagyot zökkenve haladt. Harmadnapra sűrű ködöt hozott a reggel, gyémántosan káprázott 

a fullasztó fehérség az ember szeme előtt. Hiába ült a legügyesebb kocsis a lovak mögé, csak 

lépésben lehetett haladni. Fehérvár után az ég kitisztult, a köd felszállt, az utasok és a kocsisok 

kedve is megjött, valahogy jobban is haladtak. Fazola mellett, középen Carlo Adamit 

templomfestő ült, akit a zötyögés úgy elnyomott, hogy tátott nyálazó szájjal szunyókált. Szélen, a 

másik oldalon, Giacomo Berrát márványfaragó fészkelődött a ruganyos ülésen. Néha-néha 

beszédbe elegyedtek, de nem igen bírták az utazás fáradalmait, és egész úton nyüglődtek. 

Szemben velük egy bencés, aki egész úton pislogva mélázott az ablakon keresztül megszédülve a 

táj szépségétől, vagy talán a misebortól. A másik barát alighanem olasz volt, legalábbis ábrázata. 

Fazola megpróbált szóba elegyedni velük, előhozta a rossz időt, sőt még a protestáns nagyurak 

viselt dolgait is, de hiába próbálkozott, nem tudta szóra bírni őket. Talán némaságot fogadtak, 

gondolta, így aztán a saját gondolataival foglalkozott, és papírra vetett több tucat kovácstervet. 

Később fürkészve bámult ki az ablakon a tájra, ahol élnie kell, ahol meg kell találnia az új hazát. 

Néha a szüleire gondolt: Lénárd öccsére, Margit és Mária nővéreire.  

Apám már öreg, a családot nem fogja tudni eltartani, nekem kell megteremtenem a családom 

megélhetését és fennmaradását, gondolta, de a zötyögés és nyikorgás közepette az elmélkedéseit 

a kocsisok ordibálása szakította félbe. Pesten voltak. 

 

Másnap reggel kipihent lovakkal indultak Egerbe. Csak délfelé szakadt fel a köd, de 

akkorra már szinte mindenki aludt. A kocsi reménytelen lassúsággal haladt az útszéli fák 

határozatlan sziluettjei között. A kocsisok is bóbiskoltak a bakon, a deresszürke lovak fara felett. 

Az éles déli napsugár ébresztette fel őket, és egyszerre magukhoz térve, hirtelen támadt nagy 

buzgalommal csaptak a lovak közé. A lovak szügyig sárban az úttalan úton húzták a hintót.  

Amint a hintó meglódult, a kocsi belsejében is életre keltek az elnyomorodott utasok. Carlo 

Adamit templomfestő pislogott ki elsőként az ablakon, majd könyökével felébresztette hortyogó 

társát, a márványfaragót. Az dörmögve és fázósan ébredt, majd az elzsibbadt lábait kezdte 
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éleszteni. 

– A hétszentségit ennek a rohadt szekérnek, úgy érzem magam, mint akit összevert egy sereg 

pokolfajzat. – és próbálta kinyújtóztatni elgémberedett tagjait, de a szűk kocsiban nem nagyon 

tudott megmozdulni.  

Testvérek ezek, állapította meg magában az egyik barát, aki a besütő nap fényében közös 

vonásokat fedezett fel a két arcon. Bizonyosan bécsiek, gondolta. Lehet hogy besúgók, vagy 

katonák, vagy egyenesen a felséges Mária Terézia királynő udvarából érkeztek Egerbe. 

– Fazola mester ébredjen! – az örömtől hangoskodott a márványfaragó. 

– Mi történt? – tért magához Fazola mester. 

– Nézze amott már Eger! – Fazola egyszeribe magához tért, mintha hideg vízzel locsolták volna 

le, világos lett előtte minden. Itt van Egerben. 

A kocsiba hirtelen az élet beköltözött, mindenki izgett-mozgott nyújtózkodott, a csomagokat 

tette-vette. 

 

A két hintó nem éppen feltűnés nélkül átviharzott a városkapun, és amint az út köves 

burkolatára került éktelenül csörömpöltek a vas abronccsal vasalt kerekek. A kocsisok kihúzva 

derekukat pöckösen ültek a bakon, és oktalanul csapkodtak a hosszú ostorral, kurjongattak, no 

meg néha káromkodtak egy cifrát. 

A két kocsi az épülő, Kispréposti-palota előtt kanyarodott el az érseki palota felé, majd kis idő 

múlva a díszköves, szökőkutas téren állt meg. A kocsisok olyan ügyesen fordították a lovakat, 

hogy azok egymás után érkezzenek. 

 

Az utasok végre kiszállhattak a kocsiból. 

Még körül sem néztek, máris jött feléjük Barkóczy püspök, és heves mozdulatokkal egyszerre 

elmagyarázott minden tennivalót. 

– Fazola mester! – szólt, közben a kocsisnak intett, hogy figyeljen. 

– Mi megyünk a püspökségre, maguk pedig hajtsanak az Oroszlán fogadóba, ott lesz a szállásuk! 

– intézkedett a püspök úr, majd, visszaszállt kocsijába és elhajtatott. 

A hintó egy közeli utcába kanyarodott, majd rövid idő múlva a piactéren állt meg. A piactér alig 

különbözött a würzburgi piactértől, talán valamivel keskenyebb lehetett.  

A tér közepén, egy emelvényen ott állt a megszokott kaloda, amelybe éppen a város hóhéra 
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igyekezett bevasalni egy zsiványt. Pár lépéssel arrébb egy csúcsos vasketrec állt, vendége éppen 

nem volt.  

A szerzetesbarátok itt búcsúztak el, majd kevés csomagjukkal a patak partján roskadozó épület 

kapujában tűntek el a szemük elől. 

– Az Oroszlánba! – adta ki az utasítást Fazola. 

A kocsis csattintott egyet ostorával, és a lovak megindultak a patak parti köves úton a fogadó felé  

A lovak mintha ismernék a járást, pár perc múlva a fogadó melletti térre értek, aztán egy erőteljes 

bődüléssel a tudomásukra hozta, hogy megérkeztek. 

Piszkos, rongyos, mezítlábas legények vették körül a kocsiról lekászálódó utasokat, csomagok 

hordására ajánlkozva. Fazola kiválasztott négy markos legényt a csomagok, a holmik 

behordására. A templomfestő és a márványfaragó sorstársak is követték a példáját, így a kocsi 

lassan megszabadult nehéz terhétől. 

Fazola mellett egy füstös képű naplopó zsivány rogyadozva lépdelt a pakkok súlya alatt. 

– Atyafi, miféle tornyok ezek? – mutatott Fazola átellenbe. 

– Templomok, tisztelettel! – a ferencrendieké, a szervitáké, a mizerieké, a minoritáké, a 

jezsuitáké, a trinitáriusoké. És ez emitt, a Szent Mihály, ahol a püspök úr szokott misézni. 

Az Oroszlán fogadó két utcára nézett. Az egyik utca éppen a Szent Mihály templom felé, a másik 

pedig a vár felé tartott.  

A fogadó kapuja kőből faragott, barokk ízléssel ellátott mestermunka, meg is akadt Fazola 

szemem rajta. A kapu felett kovácsolt címer árulkodott, a tulajdonos kilétére. A bejáratnál egy 

potrohos török képű – talán a török időkből itt maradt janicsár – fogadta a vendégeket. 

– Az uraságokat már vártuk! Isten hozta magukat mester urak! 

– Magának is!– mondta röviden, a templomfestő. 

– Jöjjenek utánam, megmutatom a szobákat! – dörmögte a török képű szolga. 

– Fazola mester, ez a maga szobája, a pakkokat majd felhordom, az én nevem Török, a fogadó 

szolgája vagyok, ha valamire szüksége van, csak kiáltson, Török, és itt vagyok! 

– Köszönöm! – mondta Fazola, és bement a szobába.  

A szoba eléggé szegényesen volt berendezve, annak ellenére, hogy az épület pár éve épült. Az 

ajtó mögött állt egy öreg tölgyfából készült kétajtós szekrény a hosszúfal mellett egy, talán a 

török időket is megélt, egy személynek is szélesebb ágy. A végében a mosdótál vizes kupával. A 

szemben lévő oldalon egy öreges sifon és egy almárium, pár pohárral, tányérral. A szoba közepén 
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szögletes asztal, két székkel. Az ablak a sorsára hagyott öreg várra és a mögöttes hegyre nézett. 

Fazola a függönyt elhúzta, hogy az ablak mindkét szárnyát kitárja. A vizes kupa mögött egy falra 

akasztott fakeretes, félig vak tükör függött. A szoba új bérlője a tükörre pillantott, majd közelebb 

ment, hogy szembe nézzen magával. A tükörből egy magas, izmos, mégis vékony testű, sötét 

bozontos üstökű, olaszos ábrázatú harminc évesnek sem látszó férfi nézett vissza. Fazola meg 

volt magával elégedve.  

– Hm, holnaptól nem lophatod a napot – mondta hangosan, magának, és elnyúlt az ágyon. 

Az ajtón illedelmesen kopognak. 

– Fazola uram nyisson ajtót! – a fogadós az ebédet hozta. 

– Jó! Nyitom már! 

– Itt az ebéd! – megterítek mester uram! És ezzel a fogadós kirakta az asztalra a tálakat. 

Az asztal közepén álló butéliába vörösbort öntött. 

– Jó étvágyat Fazola uram! – és kiment a szobából. 
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Az ablakon át fény szűrődik be a szobába. Fazola mester hirtelen felugrik. Hol vagyok, mi 

ez a szoba! Kis idő telt bele, míg magához tért. 

– Na, ezt meg kell szoknom! – mondta, és az ablakot kinyitotta. 

Valamelyik templom éppen a hetet kongatta. 

– Ha tudnám, hogy melyik az, Würzburgban persze minden harangot ismertem. 

Az ablakhoz ment, a függönyt elhúzta és kikönyökölt. 

Teleszívta tüdejét a beáramló friss levegővel, kis ideig bent tartotta, és úgy ízlelte: ez olyan, mint 

az otthoni levegő, ez friss, és erőt ad. 

Szemközt a fogadó túlsó oldalán, a patak partján kovácsolt vaskerítés, mögötte a patak felöl 

sövény húzódik. A sövényen a verébnép lopja a napot, tollazatát felborzolva gubbasztanak 

egymás mellett. Ha az egyiknek eszébe jut, hogy leszálljon a tüskék közül, a többi szinte abban a 

pillanatban követi. A lovak által hátrahagyott trágyából csipegetnek, majd szinte egyszerre, surrr, 

vissza a védelmet adó tüskés sövények közé. 

 

Illedelmesen verik a szoba ajtaját. Fazola megrezzen. 

– Ki az? 

– Én vagyok Fazola mester! Török, a fogadó szolgája. 

– A reggelijét hoztam! 

– Hozza be! 

Ezzel a szolga belépett a szobába és a reggelit az asztalra tette. 
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– Jó étvágyat Fazola mester! – már kifelé indult, mikor Fazola mester hangja megállította. 

– Mondja csak! Van itt egy megbízható borbélymester, aki eljönne rendbe hozni az ábrázatom? 

– Hogyne Fazola uram, tudok én egyet, mire a falatozást elintézi már itt is lesz! Közben a földig 

érő, valaha veres színű kötényében kitolatott a szobából. 

Fazolának miután a reggelijét elköltötte, még ideje sem volt arra, hogy kiáltson a szolgának, 

máris kopogtak az ajtaján. 

Fazola uram! Hívhatom a capillorum cincinnatort – ahogy ő nevezte a borbélyt! 

– Hívja, igyekezzen, mert sok a dolgom!  

Egy pillanat múlva kiderült, hogy a borbély az ajtó előtt áll, hívni se kell, már be is telepedett a 

szobába. Fazola látva a serénykedő mestert, széket húzott az ablak alá, és leült, várta, hogy 

szappanhabbal bepamacsolja az arcát. Fazola csak most nézett fel, és láthatta a borbélyt, mivel 

egy szappanos tállal állt előtte.  

– Jaj! Borbélyuram úgy meg ijesztett!  

A borbély ábrázata inkább hasonlított agy száraz kóron tartott vén kecskére, mint a Mindenható 

által teremtett emberi lényre. Ha hirtelen ránéz az ember, meg is ijed, mint ahogy Fazola 

urammal történt. 

Kíváncsi, pletykahordozó ember volt a borbély. Fazolát már-már idegesítette véget nem érő 

karattyolása, de azért faggatta a mindentudó öreget. Ő kotyogta ki mellékesen, hogy Esterházy 

püspök pályázatot hirdetett a vármegyeháza rácsos kapujának elkészítésére, és egyik vendége, az 

öreg Kaminszky Kázmér és fia Kaminszky Efrém lakatosmesterek ma reggel újságolták, hogy az 

ő terveik a legszebbek. Így bizonyosan ők kapják a megbízást. Ez a hír láthatóan érdekelte 

Fazolát, mert nagy buzgalommal részleteket kérdezgetett, és már nem is zavarta a locsogás. 

– És hol jelentik be magukat a pályázók, azt nem tudja? – érdeklődött, és felemelte 

hátratámasztott fejét a karszékről, hogy a mesternek abba kellett hagynia a munkát. 

– Hol, hol? – ismételgette a borbély. – Csakis a püspöki palotában, hol másutt! 

– És mondja csak jó uram, meddig lehet jelentkezni? 

– Kaminszky uram azt mondta, hogy holnap jár le, ha jól értettem! 

– Holnap este! 

– Holnap este, az urat is érdekli? Tán nem valami vasműves ember uraságod? 

– Hát afféle, – tért ki a részletek elől Fazola. 

Alighogy elment a borbély, jött Gergő, és egy másik inasgyerek Demeter a Hofner-házból, 
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üzenetet hoztak. 

– Hofner mester úr üzeni, hogy Fazola urat várják ebédre, délben! 

– Mondjátok meg, hogy ebédre ott leszek, köszönöm a meghívást! – erre a két kisinas egymást 

lökdösve, nevetgélve elfutottak. 

Mire összeszedte magát a hirtelen rászakadt gondolatából, tíz órát harangoztak. 

Azonnal elmegyek jelentkezni a püspökségre a vármegye kapuja miatt, morfondírozott magában, 

ott van a helyem a legjobbak között, itt a lehetőség, de ha nem nyerek, akkor is ott kell lennem. 

Így elmélkedett magában. Azon kapta magát, hogy már félúton van. 

Már lassan elhűlt az ebéd, amikor Fazola Henrik megérkezett. A borbíró lánya, Sárika 

átkiáltott a szomszédból Julinak, aki a kerítésen keresztül leste a jóképű németet.  

Fazola a műhelyen keresztül ment, és papírgöngyöleggel a hóna alatt, belépett a szobába. 

Hofnerné a terítékkel bajlódott még, a házigazda már az asztalfőn ült türelmetlenül, és nem 

titkolta elégedetlenségét. 

– No, megjött Fazola uram! – csak annyit mondott. 

Fazola a bajusza alól elmormogott valami köszöntésfélét, és sebesen letelepedett az asztal sarkára 

Hofner János lakatosmester mellé. 

– Én ebéd után dologhoz látok, atyámuram! Pályázok a vármegye kapujára.  

Hofner János mestert ez a bejelentés látszólag nem lepte meg, mert a derék borbély jóvoltából 

már előre tudta, hol járt, sőt, már tudott a pályázatról is. Őt, mint a vasműves céhtanács tagját, 

Eger város megbecsült mesterét felszólították, hogy adjon be rajzot a püspöki irodán, de hamar 

letette a gondját az ilyen kihívásnak. Elvégre ő a kapulakatok mestere, és nem a díszkapuké. Azt 

sem szereti, ha mások megelőzik a szakmában, Kaminszky uram művészember, biztosan ő kapja 

a megbízást. 

Hofner a leveses tányérból fel sem nézve szólt Fazolához, először használva keresztnevét: 

– Tudod-e Henrik fiam – a név hallatára Fazola felkapta fejét –,  hogy Kaminszky is benne van a 

pályázatban? Hát csak jól gondold meg, nem lenne az jó, ha úgy kérnél műhelyt, hogy utolsó 

vagy a pályázó mesterek között. Erre is gondolj ám! 

De ő csak erősködött, hogy remek elképzelése született útközben, a Hit, Remény és Szeretet 

vasszobrait fogja belemintázni a virágkelyhek és a burjánzó indák közé.  

Fazola sovány arca tüzelt a lelkesedéstől. 

– Az más, Henrik fiam! Ha így gondolod, akkor csináld meg, és add be a pályarajzot. Holnap este 
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lezárják, a püspök úr bírálja el a rajzokat. 

 

A nagy ebédlő asztalon szétterített fehér fapíron először gyors kézvonással lágyan hajló 

hullámvonalat rajzolt, amely két végén kiegyenesedett. Középen merőleges párhuzamosak 

osztották ketté az alsó részeket, majd a papír alján ismét karcsú hullám fodrosodott. Így kezdte a 

tervezést, majd apró holdacskákat rakott az aljára ezekből bomlottak ki a gazdag 

összevisszaságban hajladozó levelek, a kunkori indák, amelyek betöltötték a kapu két szárnyát. 

Mert ez már kapu volt, még a zár helyét is megjelölte. A halványan megrajzolt motívumot sokáig 

figyelte, javítgatta, és csak akkor, amikor minden részletében elégedett volt vele, vitte át a teljes 

rajzra. 

Hofnerné többször is belesett az ablakon, félszemmel csak, nehogy megzavarja elmélyült 

munkájában az alkotót. Henrik egyszer csak nyöszörögve kiegyenesedet, görnyedtéből, majd 

egy-két lépést hátrált, és úgy vizsgálta szinte szemrebbenés nélkül az asztalon fekvő rajzot.  

Jó lesz! Jó ez, Würzburgban Oegg mester ezt tanította – mondta magában–  és hozzálátott, hogy 

tussal végighúzza a megrajzolt vonalakat, figurákat. 

Addig nem kelt fel az asztaltól, amíg készen nincs a tusrajzzal, hadd vigye holnap reggel a 

püspöki dominus hivatalába a többi közé. Aztán döntsön a püspök úr, megállja-e helyét Fazola 

Henrik Kaminszky egri lakatosmester mellett. Amikor a tusrajzzal elkészült, felállt, pár lépésről 

is megnézte a rajzot, amelyet egy vázához támasztott, hogy az ajtóban állva is láthassa. 

Ekkor jött be Hofnerék szolgálója a tenyeres-talpas, nem annyira emberre, mint inkább valami 

háziállatra hasonlító jobbágylány a lámpával. Hangos adjonisten után tette le körülményesen a 

rajz elé a lámpást, s amilyen gyorsan csak lehetett, alaposan megnézte Henriket és a művét. 

Zavarában olyan gyengéden vágta be maga után az ajtót, hogy Henrik összerezzent s még a rajz 

is lecsúszott az öblös üvegváza támasztékáról. 

 

Beesteledett. Gergő és a másik inasgyerek Demeter, a műhelyt zárta. Gondosan oda kellett 

figyelni, mert Hofner mester úr négy zárral óvta portékáját, szerszámait és házát a zsiványoktól. 

Mostanában egyre több a lopás Eger városában, még a püspöki palotába is bejutottak a 

zsiványok. Éjszaka járkálási tilalom van érvényben, akit a pandúrok elkapnak az a megyeháza 

tömlöcébe kerül, még nem tisztázza magát. Így járt Hofner mester kereszt fia is, aki egy lányt 

kísért haza, majd hazajövet a pandúrokba botlott, akik három napig vasra verve tartottak a 
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tömlöcben. A püspök úr közbenjárására szabadították ki a pandúrok karmai közül. Annak 

ellenére, hogy pandúrok vigyáznak a városra, mégis előfordul betörés, lopás, ezért kell a 

gazdának vigyázni értékeire. 
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A magisztrátus urai pontban tíz órára várták Fazola Henriket, hogy hivatalosan Eger város 

polgárává avassák. Már a tizet is elütötték a harangok, mire gyalogszerrel elérte a barnára pingált 

tisztes épületet, amelyen a címeres megyei lobogót rázta veszettül a frissen támadt szél. Abban az 

időben minden közigazgatási teendőt már a magisztrátus, ez a törvénytudó testület intézte 

Egerben. A pályázat beadása miatt, amit a püspökségi dominus hivatalba kellett vinni, késett 

Fazola, amit igen rosszul viselt, mert úgy érezhette, ezektől függ az élete. 

 

Amikor üggyel-bajjal sikerült kimenteni magát a késés miatt, akkor egy bizonyos Kulcsár 

úr körülményesen előadta, hogy a purgerlevélbe a szenátus nem vezethet be olyan nevet, amely 

hiányzik a Gregoriánus naptárból, ugyanis a Würzburgból hozott hivatalos iraton a következő név 

állott: Johann Hainrich Fassola. A magisztrátus urai sorra megnézegették a pecsétes levelet, és a 

következő döntést hozták, amit a nagytiszteletű Kulcsár Kázmér uram tolmácsolt: A magisztrátus 

urai most, itt, úgy döntöttek, hogy a nevét magyarosan kell használni. A döntés meghozatala után, 

magisztrátus urai közül az idősebbik felállt az asztal végén, majd csendre intette a jelenlévőket, 

és így szólt: 

– Tisztelt mester úr, Isten kegyelméből és a magisztrátus jóvoltából, a mai naptól az Ön neve: 

Johann Hainrich Fassolából, Fazola Henrik lesz!  

A teremben ülök felálltak, és egyszerre válaszoltak rá: Úgy legyen! 
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A név kihirdetése után, végre nekiállt a nótárius kiállítani a pecsétes írást. Fazola Henrik átvette, 

és kezébe szorította a drága papírt, amely Eger város törvényes polgárává avatta. Kibontotta a 

tekercset, és nézegette, tetszett neki a virágos iniciálék, melyeket gyakorlott kézzel cirkalmazott a 

nótárius a kezdő szavak elé, a régies furcsa nyelvezet, a szalagon függő spanyolviasz, amelybe 

belényomták a város pecsétjét: két lábra ágaskodó oroszlán, mancsai között a püspöki korona. 

 

A papíron ez volt olvasható: 

 

„Megvizsgálván Magister FAZOLA HENRIK vándorló levelét, mesteri írását, amint 

is hiba nélkül találtattak, és jól lehet a jegyzőkönyvek szerint háza nem lévén, az 

Instanst nem is lehetne Purgernek bevenni, hiszen ide való leányt sem vett el, ki 

után jövendőben házat is várhatna, amellett Hofner János lakatos artifex mellette 

instálván, ez okokra való nézve Purgernek erga Solitam Taxam Florenum 24 

befogattatik oly formán, hogy az Instans mindenekben úgy viselje magát, hogy azon 

Purger nevet meg érdemelhesse.  

Anno Domini 1760”  

 

Még egy párszor forgatta, nézegette az írást, ami szabadságot, lehetőséget biztosított 

számára, majd nagy gonddal összetekerte a tekercset és a szalaggal átkötötte. Istenem!  

Fazola Henrik egri polgár vagyok! 
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A nagy ebédlőasztal fehér, csipkésterítővel volt leterítve, közepén egy öblös üvegvázában 

pár frissen vágott virág. Az ablakfelőli végén mindenféle telerajzolt kiterített papír volt egymásra 

dobálva. Fazola egy karosszékben ült kihunyt pipával szájában. Láthatóan ideges volt, mert a 

papírra vetett rajzokat sorra vette, pár pillantást vetett rá, és a többire dobta azokat. Hofnerné egy 

nagy tál frissensült pogácsát hozott be, illatával megtöltve a szobát. Látva, hogy Fazola idegesen 

feszeng, maga sem tudja mit tegyen, megszólította: 

– Henrik, ne eméssze magát, ha az uraknak kell a munkája, majd értesítik, ha nem, hát, 

dolgozhat, így is van munkája. Ne legyen úgy oda, inkább vegyen a pogácsámból! – látva, hogy 

nem válaszol, meg nem is eszik, Hofnerné kiment a szobából. 

 

Már késő délután volt, amikor a Hofner-házba egy küldönc érkezett a püspöki palotából, és 

Fazola Henriket kereste.  

– Fazola uram a püspöki bíráló szék üzenetét hoztam, miszerint tüstént jelenjen meg a döntés 

kihirdetésére! 

– Jól van, megyek, ezért nem kell felverni a holtakat. – mondta Fazola, és csizmát húzott. 

– Más egyebet mondtak-e? 

– Nekem semmit, csak azt, hogy igyekezzék. 
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A kis ebédlőteremben volt a gyülekező, mindenki beszélt, találgatott, kellemetlenül nagy 

volt a hangzavar. Egyszer csak elült a zsinat, aki ült, az is felállt, és a fejek a hátsó bejárati ajtó 

irányába néztek. A hátsó ajtón lassan iszonyú paksamétával hóna alatt belépett a dominus, egy 

vörös orrú, középkorú szerzetesbarát, látszott rajta, hogy sűrűbben emelgeti a borospoharat, mint 

a zsolozsmás könyvet. Az asztal mögé állt, és megvárta, amíg egy reverendás kispap felszólítja a 

mestereket, hogy kerüljenek beljebb. Akkor rövid beszédet tartott, üdvözölte a megjelenteket és 

méltóságteljesen leült a mély karosszékbe. A meghívott vendégek csak álltak és 

türelmetlenkedtek. Az öreg Kaminszky Kázmér lakatosmester megfogta az asztal végét, és 

tolakodóan nézegette a dominus irományait. 

– A püspök úr őkegyelmessége dönteni méltóztatott a megyeházi kapu megpályázásáról! – 

hirdette ki erőteljes, borízű hangon a dominus.  

– A város legfőbb kegyurának óhajtása, hogy azt a beadott hiteles rajz szerint domine Fazola 

Henrik uram, würzburgi artifex készítse el az Úrnak dicsőségére!  

Az ebédlőben csend volt. Fazolával megfordult a szoba, a bútorok vörös kárpitja összekeveredett 

a márvány fehérségével. Az öreg Kaminszky érdes hangon megkérdezte, ami a többiek 

kíváncsiságát is csiklandozta:  

– Hogy méltóztatott? Fazola? 

– Domine Fazola! Lépjen elő! 

 

Henrik kényelmetlenül megmozdult, odaállt a hosszú ebédlőasztal végéhez és meghajolt.  

– Én vagyok Fazola Henrik würzburgi lakatosmester, tegnaptól a magisztrátus jóvoltából Eger 

város polgára!  

Miközben kibontotta a pályázati rajzot majd’ leverte a dominus bíborvörös orrát. Kihengerítette 

és felmutatta. Az arca előtt szétnyitott papiros elfedte őt magát, csak a fenséges pompás rajz 

látszott, tussal kihúzva és penicilussal árnyékolva.  

– Mutassa közelebbről! – ágaskodott az öreg Kaminszky.  

Senki nem szólt, csak ágaskodva egymás feje fölött nézegették a rajzot. Az öreg Kaminszky 

szipákolt és különös, diadalmas hangon közölte véleményét: 

– Nagyszerű! Jó munkát végzett Fazola uram!  

Fazola összecsavarta az árkust, és ismét a dominus elé tette. Néhányan bosszúsan elindultak az 

ajtó felé, mások morogva szedelőzködtek. Az ajtóból kórusban a „Laudétur” és a „Dicsértessék” 
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hangzott. A teremben csak az öreg Kaminszky maradt ott, furcsa esetlen mozdulattal szorongatta 

Fazola kezét. 

Az öreg mester azután a dominusnak rázta meg a kezét, aki bocsánatkérően széttárta karját, 

mutatva, hogy ő nem tehet semmiről. Ekkor még egyszer megszólalt, és Fazola csodálkozva 

figyelt fel ezekre a szívéből kisóhajtott szavakra: 

– Nincs semmi, amiért kellemetlenül kellene érezni magát kedves atyám. Ez a fiatal vasműves 

jobban tetszett a püspök úrnak. Hát csak ennyi, de nekem ez is elég, higgye el. Sok szerencsét! 

Aztán a fiatal mesterhez fordult: 

– Szabad a nevét még egyszer?  

– Fazola Henrik, szolgálatára! 

– És hol fogja ezt a csodás kaput elkészíteni? Hol a műhelye öcsémuramnak? 

– Hofner fogadott be! 

– Abban a szedett-vetett kócerájban akar ilyen kapukat gyártani? Hát azt én meglesem. Mit akar, 

két satuval és ócska lakatos szerszámokkal, egy lyukas olvasztóval? Ezekkel nem lehet ilyen 

kovácsremeket készíteni! Milyen mester maga öcsémuram! 

Fazola egyik lábáról a másikra állt, és alig tudott mit felelni az idős mester szavaira, de az 

mindjárt folytatta: 

– Nálam! Nálam elkészítheti, még legényt is adok melléje. A bérletről majd megegyezünk. - 

kacsintott ravaszkásan az öreg. Fazolának pedig megtetszett ez a lelkes kis ember, akin nyoma 

sem látszott a vereség lehangoltságának, a kudarc szényenének. 

 

A dominus felállt, a novícius a papírosokat szedegette össze. 

– Megbocsát Kaminszky uram, Fazola urammal meg kell még beszélni a kivitelezést, egy-két 

részletet. 

– Kérem, kérem, megyek én is. A nevem Kaminszky Kázmér lakatosmester, ha kérdezi, 

megmondják merre lakom.  

– Várom öcsémuram! Dicsértessék a Jézus Krisztus! 

– Mindörökké Ámen! – válaszolta a szerzetesbarát. 

 

Mikor egyedül maradtak, a dominus fel-alá sétált, közben elmondta a munka elkészítésének 

feltételeit. Fazola Henrik kap a nagykapu felszentelésekkor, amit a püspök úr őméltósága végez 
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el Mária bemutatásának napján, négyszáz forint. Megnyomta a hangját és megismételte: 

négyszáz! Majd folytatta: Ha a kapu nem lesz felszentelésre készen, november hónap 

huszonnegyedik napjának reggelén, akkor a mester úr a magisztrátus előtt felelni tartozik és 

minden késedelmes napért, harminc forintot szorítanak le a munkadíjból. 

Fazola Henrik átszellemülten hallgatta, jól átgondolta a szavakat és helyeselt mindenre. Mikor a 

püspöki székálló befejezte mondókáját, akkor kérdezte meg: 

– Ha kell, garancialevelet adok, szentatyám, hogy Mária bemutatására be lesz falazva a kapu, és 

őméltósága behintheti szentelt vízzel. 

– Van még valami? 

Fazola, hogy pontot tegyen a beszélgetésre, meghajlott, mire felnézett a dominus már a kisajtó 

kilincsét fogta elmenőben. 

 

Már három nap telt el azóta, hogy a püspöki fuvarosok elindultak a nehéz muramenyi 

lovakkal rúdvasért a selmeci hámorokba. Holnap estére itt lesznek, elő kell készíteni a műhelyt, 

amit Kaminszky Kázmér lakatosmestertől kapott rendelkezésre. A fullasztó meleggel sem 

törődve, reggeltől estig készítette elő a szerszámokat, vagy azokat javítgatta. Ebéd után a 

műhelyben üldögélt, Kaminszky urammal beszélgetett, vagy a két inast, Györgyöt és Mátyást 

tanítgatta. Úgy harmadnap Kaminszky uram hozta szóba a massát. Egy hintótengely kovácsolását 

befejezve, nyögve leült Fazola mellé.  

– Henrik, el kellett volna mennie a fuvarosokkal. A selmeci massa kétszer meg háromszor lehet 

akkora, mint a stájer olvasztó, úgy gondolom. Selmecen a ferences papoknak két kemencében 

olvad a vas, és hatverős vízi kalapáccsal dolgozzák meg. Azt érdemes lenne megnézni! 

– Mit gondol Kaminszky uram, hozna-e szép jövedelmet egy massa itt, Eger környékén?  

– Úgy gondolom, ha nem kellene Selmecről idefuvarozni a vasat, hanem itt lenne, merthogy a 

környéken nincs, az bizony jó lenne! 

Fazolát szíven találta ez a „jó lenne” hogy ettől a pillanattól kezdve minden második gondolatába 

bekerült a massa, massát kell fabrikálni, hisz igazából ez az álmom. Gondolataiból az öreg mester 

nyüszítése ébresztette, aki az inasokra ripakodott: 

– Hó-hó, te! Gyuri! Ha hideg a vas, elpattan! Tegyétek még vissza a tűzbe, hallod-e!  

Majd krákogva levette szemét az inasokról. 

– Az Eger-patakot mondta? Hogy ott massát? Az nem megy. A fujtatót nem bírná a víz, az Eger-
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patakban kevés a víz a kerékhez. Besülne a vas! Hanem tudja-e?  

És mint akinek világosság gyulladt az agyában, úgy mondta: – Tudja-e, itt van hajításra a Bükk. 

Két hegyi patak vágja át, a Garadna és a Szinva. Magasabban erednek, zuhannak a mély 

völgyekbe. Alig két éve nyitották meg Nekézsenyben a vasbányát. Hallott róla? 

Henrik arca tüzesebb lett a meleg vasnál, fülei izzottak, már-már fehéren, szemei vascsillagot 

hánytak. 

– Hogy, itt, egy hajításra, a Bükkben, sebes patak, meg vaskőbánya, atyám adj erőt! Ez mind itt!  

– Hogy van az a nekézsenyi bánya? – kérdezte Fazola. 

– Tavaly jártam ott, de azt mondják, hogy Upponyban a vaskő feljön a felszínre, annyi van. 

Tapolcsányban meg a házakba építik be, hogy erősebb legyen. 

Kaminszky látva a lelkesedést, tett rá még egy lapáttal.  

– Fa annyi van, amennyi csak kell, vaskő is elég, a patak meg gyorsvizű, mi kell még a 

massához! 

– Hű, egyszerre ez sok nekem, így ömlesztve.  

– Ne féljen öcsémuram, csak vágjon neki! Úgy látom, van itt erő. – somolygott az idős mester. 

– Mondja mester uram, kié a Bükk?– faggatózott tovább Fazola. 

A pukkadozó két inas ezt a kérdést már nem bírták nevetés nélkül megállni. Matyi inas szinte 

kukorékolt a jókedvtől s Gyuri is vihogva ismételte: hogy kié?  

Kaminszky is nevetett az inasaival együtt. 

– Hát kié lenne? A jóistené! Hahaha! 

– Igaz, amit az imént mondott, mester uram? Arról a két patakról, meg a bányáról? 

– Ha tavaly óta el nem vitték, ott van. - tréfálkozott a mester, az inasai meg vihogtak.  

Megelégelte az ugratást, elfordult és nekilátott a munkának, az inasainak is intett, hogy elég. 

Fazola sem kérdezett többet elfoglalta magát a munkával. Amikor a harangok rákezdték litániára 

hívogatnia jámbor egri polgárokat, felugrott, mentében köszönt és elment. A mester egyedül 

maradt legényeivel, halkan, komoly ábrázattal azt mondta: 

– Halljátok-e, lehet, hogy ez a Fazola fog nevetni utoljára. Mert ha ennek a zsebében tényleg van 

négyezer forint, akkor a Bükk neki aranyat terem. Ezt én mondom nektek! 

– Már hogyan gondolja mester uram, hogy ennek igazából négyezer forintja lenne? Mese az, még 

mindig az Oroszlánban lakik.– mondta az egyik inas. 

A mester a vállát vonta. 
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Másnap alig harangozták el a delet a fuvarosok megérkeztek és beálltak a műhely 

bejáratához, hogy közel legyenek a rakodáshoz. Két szekérderékkal hozták a súlyos vasakat, 

rudakat és lemezeket. Időbe telt, amíg behordták a műhely egyik sarkába. 

– Holnap reggel hozzáfogunk! Egy hónap és kész a kapu. Még jócskán idő előtt. Jöjjön mester 

uram műhelynyitásra, hét órára. Itt leszek én is. 

 

Fazola Henrik vasműves, és ábrándozó a bükki hámor gondolataival aludt el, és éjszaka róla 

álmodott. Egy széles völgykatlanban füstölt, izzott a massa, az ő massája. Az izzó vasfolyam 

ömlött, kígyózott a földön, lefolyt a völgy lankáira, ott tóvá gyülemlett. Csak nézte, ez az ő műve, 

ez az ő massája.  

Rémülten ébredt az átizzadt párnák között. Alig valamivel múlt el éjfél. Erőltette az alvást, de 

nem ment, pokoli meleg szorult a szobába. 

Kaminszky már a műhelyben volt, amikor reggel odaért.  

– Fazola úr, hozzáfoghatunk! Lássuk a rajzot! A kapu felül új formát kapott, Kaminszky mester 

itt egy indát, ott egy ágat tett arrébb, ahogy tavasszal a kertész nyesi a bokrot. 

– No, hagyjuk így? 

– Igen, Kaminszky uram, így jó lesz! 

 

Fazolának Gyuri segített a vasak méretre vagdosásában, ezzel két-három nap alatt 

végeznek. Szorgalmasan nekifogtak a munkának, jelöltek, daraboltak. 

Augusztus közepéig alig látszott még valami a kapuból, pedig egész nap szorgoskodtak, 

gondosan beosztva a napi teendőket. A hónap végére forrasztották csak össze a kapu egyik felét 

és a címeres oromzatot, hátra volt még a java. Szent István napja előtt vizitre érkezett egy 

püspöki bizottság, de csak rövid időt töltöttek el. A bizottság vezetője kijelentette: 

– Díszére válik Egernek az ilyen ember, mint Fazola Henrik uram! 

– Isten rendezi el az emberek dolgát. – válaszolta Fazola a papok örömére. A bizottság miután 

megszemlélte a munka eredményét, úgy találta, hogy a kitűzött határidőre a díszes kapu elkészül, 

ezért elégedetten elvonultak.  

 

A műhelyben szinte szótlanul szorgoskodtak, Kaminszky uram a Matyi inassal verte a 
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meleg vasat, Fazola mester pedig Gyurival. Gondos munkával, kényes ízléssel, készült a nagy 

munka. 

Egy délben, szeptember vége felé, a fogadó utcájában akadt össze Hofner mester úrral. Nem 

lehetett kitérni, az idős mester már jött is feléje és dörgő hangon ráköszönt: 

– A hűtlen rokon, ni, hogy elpártolt! 

– Tudja, a műhely, meg a szerszámok, nem adhattam fel, ha már a püspökség megbízott bennem. 

– Jól van no, tudom én azt, nem haraggal mondtam. De hallom, hogy a céhesek milyen nagyra 

vannak, oltár se lehetne szebb, mint a Fazola uram díszes kapuja. Tele van a hírével a város, és 

Kaminszkyék is elismerték, hogy más is érthet úgy a munkához. 

– Még nincs kész atyámuram, – feleli alázattal Fazola. 

– Az igaz munka olyan, mint egy gyerek, – bölcselkedett. Hanem Henrik öcsém hová megy 

most? 

– Megyek a kvártélyomra, vacsorázom, és lefekszem. Kifárasztott a munka. 

– Az asszony készített vacsorát, meg aztán mostanában mester uram is kerüli a házat! Na jöjjön 

csak! Egy vacsora nem árthat meg, vagy sértegetni akar? 

– Dehogy akarom a mester uramat kerülni! Menjünk! 

 

Hofnerné összecsapta két kezét, amikor az urával együtt belépett a vendég.  

– Na! Fazola uram jó hogy jött! A fogára valót főztem, mert már úgy néz ki, mint a vízen tartott 

kutya, - kedveskedett az asszony. Hofnerné körbejárta, mustrálgatta Fazolát, mint egy mintázásra 

készülődő szobrász. 

– Megfogytunk, kifehéredtünk! - siránkozott Hofnerné. - Mondják, hogy a nagykapu valami 

csoda lesz, de nem szólna Hofner nénémnek, hogy jöjjön nénémasszony, nézze meg már, a 

legényektől kell hallani, hogy őkegyelme olyan remeket csinál a vármegyének, aminek híre van 

mindenfelé. Halja-e rossz koszton van nagyon, mert a színe akár a téli zsír. 

– A munka sok nénémasszony, az teszi – felelte nagy nehezen, mert már elégelte a korholást. Ne 

vegye rossz néven, hogy alkalmatlanul betértem, de Hofner úr kívánta! 

– Jól van, jól, hiszen invitálni kell az ilyen híres embert, nem jön az magától, meg aztán az 

igazság úgy áll, hogy asszony kellene már magának mester uram! 

Szerencsére a további jó tanácsoktól Hofner uram mentette ki Fazolát. 

– Jöjjön Henrik, be a szobába – mert érezte, hogy asszonykomendálás fog következni – szívjunk 
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el egy pipát. A kerek asztal mellé, egy támlás párnázott székre telepedtek le. Közben előkerült a 

szomszédból Sárika a bórbíró lánya, aki Henrik körül ugyancsak sürgölődött, majd bort töltött a 

poharakba. Majdnem kicsordult a teleöntött pohárból a vérpiros ital, annyira igyekezett 

kedveskedni. Hofner uram is felfigyelt, és megjegyezte: 

– Sárika! Borbíró az apád, szentem, – nevetett Hofner uram – jobban kellene értened a 

csurgatáshoz! 

– Keresztelő lesz a házban – mondta hirtelen Hofnerné, – mert a kiöntött bor ilyen áldást jelent a 

mondás szerint! 

– Fazola uram, megengedné, hogy megnézzem azt a remeket? – bátorodott fel Sárika és olyan 

egyenesen meredt Henrik szemébe, hogy az nem gondolkozhatott, ki kellett vágnia a választ. 

– Örömmel venném, ha eljönne, de az nem az én műhelyem! 

– Az öreg Kaminszkyé tudom. Az az ember mindig haragszik, ugye? 

– Á, nem, nagyon szíves, és bolondul a munkájáért. Művészember. 

– A művészek mogorvák és maguknak élők. Mind! Ilyen az öreg Kaminszky fia Efrém, meg 

Carlo Adamit a templomfestő, és barátja Giacomo Berrát márványfaragó is. Észre sem veszik az 

embert. 

– A munka lefoglalja őket, kisasszony! 

– Fazola uram is ilyen? – kérdezte a Sárika felbátorodva. 

– Én? – ismételte Henrik, aki nem fedezett fel semmit a kérdés mögött. - Én nem vagyok se ilyen, 

se olyan. Se mogorva, de túl beszédes sem. Hogy milyen vagyok igazából, talán, nem is tudom. 

Az édeskettes beszélgetésnek Hofnerné vetett véget azzal, hogy elkezdte bontani az asztalt. 

– Lámpás nélkül ne járj az utcán, Henrik! – óvta elmenőben Hofner mester–  Majd Gergő elkíséri 

a fogadóig! 

 

Még két nap, legfeljebb három és elkészül a kapu, csak a befalazás van hátra, azt a 

kőművesek elintézik.  

– Gyuri! Matyi! - kiáltott az inasoknak Fazola, és pénzt nyomott a kezükbe. - Hatkor zárás! –és 

utána mehetnek a káptalani pincébe, ahol a legolcsóbb bort mérik, még verekedésre is jut idejük. 

– Reggel hétre, nyitásra itt legyenek! – kiáltott az inasok után Kaminszky mester. 

Nyitásra a fiúk itt voltak, már készítették elő a munkát, amikor a gazda, Kaminszky mester 

megérkezett. 
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– Matyi! Beverték a képed? Á dehogy, a sötétben nekem jött a feszület mester uram!  

Na jó, hagyta jóvá a mester. 

– Munkára, dologra!  

A kapun már csak a hiányzó szárny összeszerelése volt hátra. Gyuri tüzet szított és nekifogtak a 

forrasztásnak. Gondos figyelmet követelt ez a munka, egy rossz mozdulat elronthat mindent. 

Fazola, Gyuri és Matyi a két inas minden figyelmüket a megolvadt ónra terelték, amely ezüstösen 

csurgott a kapu összeillesztett darabkái közé. 

Péntekre fejezték be a kapu összeszerelését, a műhelyben nem volt hely az összeszerelésre, így a 

műhely előtti placcon állították fel és illesztgették, mustrálták még utoljára. A kőfaragók is 

idejöttek méricskélni, hogy hová essenek a pántok.  

 

Még délután jöttek a kapuért a fuvarosok. Nagy üggyel-bajjal felrakták a szekerekre, és 

elindultak a megyeházára. A kocsi nyikorogva döcögött, a kocsis a lovak előtt tartotta a kifűzött 

gyeplőt, ahogy a szekereseknek előírja város törvénye. Az állatok fújtattak, fáradtan vonszolták a 

nyikorgó alkotmányt, amely a ponyvasátor alatt utazott. 

Reggel a kőművesek, kőfaragók vették kézbe a kaput, és illesztették be a megyeháza faragott 

oszlopai közé. Délutánra járt az idő mire a nagy vasszerkezetet a helyére illesztették. Hű, de 

pompás kapu ez, úgy néz ki mint egy oltár, vagy inkább egy katedrális. A püspök úr utasítása 

miatt, a szentelésig a kőművesek deszkafallal fedték be a kíváncsiskodó szemek elől. 

– Fazola mester uram! – üvöltözte végig a mátrai kővel kirakott utat Gyuri, az inas. 

– Mi történt! Talán ég Eger, vagy a ferences szerzetesbarátok borára szakadt rá a pince, vagy 

talán a janicsárok keltek fel hóttukból? 

– Nem mester úr! Kimaradt a vasrózsa a kapuból! Az a szál vasrózsa, amit kegyelmed oly nagy 

gondossággal, aprólékosan elkészített. Még egy alkalommal Hofnerné is igazinak nézte. 

Kimaradt! 

– Jó-jó Gyuri fiam, vidd a szállásomra, tedd rá az almárium tetejére. Jól vigyázz rá!  

 

Egy hét telt el azóta, hogy a kaput befalazták, és deszkával elfedték, de még el sem jött a 

felszentelés ideje, máris a püspök úr utasítására bontani kezdték a takarást. A püspökség 

udvarosai söprögettek, takarították a környéket, a mátrai köves utat pedig hosszú vörös 

szőnyeggel terítették le. 
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Jönnek a pesti vendégek! – mondogatták az ott szorgoskodók. 

– Miféle pestiek? - kérdezte Fazola mester az egyik reverendás kispaptól, aki a munkát 

felügyelte. 

– Karl Friedrich Schönborn osztrák kancellár úr, ő királyi fensége intendánsa, aki a pesti 

helytartósági bizottmányban a vasművesség tanácsosa. – mondta szigorúan a reverendás kispap. 

A megyeháza elé megérkezett a vendégek sokasága. Nagy volt a nyüzsgés, nézelődés. Szenteltek, 

vizet hánytak a kapura, tömjénnel az ördögöt űzték, nehogy kárt tegyen a díszes munkában.  

Őkegyelmessége, Karl Friedrich Schönborn kancellár megkérdezte a mellette álló főbíró urat, 

kinek a műve ez, mert látszott a nagy érdeklődésén, hogy megnyerte tetszését. 

– Ez a kapu Fazola Henrik mesterember csinálmánya! – válaszolt a főbíró. 

A beszélgetést a déli harangozás szakította meg, a népes vendégsereg, ki-ki a vendéglátójához 

elindult ebédre. 

 

A Hofner-házban, a nagyszobában volt megterítve a hosszú asztal. A vendégek: Kulcsár 

Kázmér céhvezető, Id. Kaminszky Kázmér lakatosmester, és fia, Kaminszky Efrém 

lakatosmester, valamint Fazola Henrik, az ünnepelt, és az asztalfőn a ház ura, Hofner János 

céhtanácsos foglalt helyet. Az ebédet Hofnerné és Sárika, a szomszéd borbíró lánya tálalta fel. 

A ház asszonya az orjalevest hozta, mindenki megdicsérte, azután kétféle hús következett, egy 

levelekkel és piros retekkel felékesített jókora kappan, az egyiket, – nem véletlenül – Sárika 

Henrik elé tett. A sültek után következett a sokféle sütemény. Az ebéd elköltése után a férfinép a 

másik, kisebbik szobában, a kerek asztal köré ültek borozgatni. 
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Még reggel volt, szürkület, kint a levegő ködös. Nem valami barátságos reggel ez. A veréb 

nép is a tüskés bokrokon gubbasztott rá sem hederítve a frissen gőzölgő trágyára. A reggeli 

maradékát éppen az imént vitte el a fogadó szolgája. A szoba közepén egymás után sorakoztak a 

becsomagolt holmik, várva a költözést. Az ajtón kívülről kaparás hallatszik. Lehet, hogy a 

templom egerei keresnek télére szállást?  

– Van kint valaki? - kiáltott ki Fazola. 

– Mi vagyunk! A pakkokért jöttünk, a gazdánk Hofner mester úr küldött. Kocsi is van! Kiabálta 

kívülről Gyuri az inas. 

– Jöjjenek csak be, vagy talán a halott szagát érzik? 

– Mindent rakjanak fel a kocsira! – intézkedett Fazola mester. 

– Gyuri! Az ott a rajzos papírba csomagolt, a vasrózsa! A szemed rajta! 

Fazola és a két fiatal kovácsinas már megkedvelték egymást a kapukészítés során, így jó kedvvel, 

szorgalmasan költöztették át Fazolát a Hofner házba. 

– Jöjjön Fazola uram a nagy fáradságra jót tesz egy pohár veres bor! – mondta elégedetten 

Hofner mester. Majd így folytatta: 

– Reggel adok magának egy kocsit két lóval, mehet a Bükkbe szétnézni. Szereztem egy jóravaló 

kocsist is, egy nyakigláb tótfiút, Joskót. Kulcsár Kázmér uram komendálta. Papoknál volt az 

istállóban, ért a lovakhoz meg a szekerekhez is. A bérét Fazola uram viselje!  
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A kocsi nehezen haladt az emitt-amott tengelyig érő sárban az erdei úton, amit a szálfákat 

vonszoló ökrök tapostak ki. Joskó a kocsis az arcába csapódó ágakkal pörölt, és, hogy az idő 

teljen erdei történetekkel traktálta a mestert. Fazolát szórakoztatta a nyakigláb mesélő ember, ez 

már a ki tudja hányadik történet volt indulás óta.  

– Csak ezek az ágak ne csapkodnák az orromat mindig, enné ki őket az erdei manó! – mondta 

felcsattanva.  

– Amott-e mester uram, ott is van valamilyen patak, csak nem a Garadna!  

– Nem! Az nem lesz jó! 

– Mire kell az a patak mester uramnak, ha meg nem bántom vele? – kérdezte óvatosan a kocsis. 

Válasz helyett Fazola csak a tájat fürkészte, hol találhatna egy gyors, bővizű patakot. Jól fűthető 

fa ez mind: bükk, vörös tölgy, gyertyán és kőris. 

A kocsi kerekei tisztáson vágtak át, süppedős kátyúba zökkentek a kerekek, a lovak csüdig sárba 

megrekedtek.  

Hóóó! – fogta vissza a vadságtól a lovakat a kocsis. 

– Pihentetni kell ezeket mester uram, reggel óta kiment belőlük az erő! 

– Na, pihenjenek! – bólintott rá a mester.  

Fazola felállt a kocsi magasabb szélére és végigjártatta szemét a vad tájon. Érintetlen, 

háborítatlan vidék volt ez. Aki ide először beteszi a lábát, annak a természet megadja magát és a 

markába vagyont izzad. Micsoda remek szenet lehetne égethet ezekből a derék fákból. Mennyi 

vasat áshatna ki a föld alól, talán még aranyat is, ki tudja? 

Joskó elővette az ostort, és a nyelével kezdte bátorítani a csikókat. A két csikó hallgatott a jó 

szóra, és egy szökkenéssel kirántották a megfeneklett kocsit, a mester pedig az ülepére huppant a 

nem várt rántástól. A kocsis biztatta a lovakat, közben Fazola uram kíváncsian, mint a gyerek a 

búcsú vásárán, fürkészte a tájat. Joskó továbbra is árasztotta magából a történeteket.  

– Sok lesz tán ennyi mese, hallod? 

Az felhúzta homlokát, nem értette a rendreutasítást. 

– Arra felelj csak, amit kérdezek. Messze vagyunk-e még? 

– Hogy messze? Itt vagyunk éppen, mester uram. Amott a hegy, abban ered a Garadna. Egy 

miatyánk és kint járunk a tisztáson. 

Szemmel el lehet kísérni a Garadna folyása útját egészen addig, amíg egyesül egy másik 
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patakkal, a Szinvával. Minden úgy, ahogy Hofner úr mondta. 

– Ismered-e, milyen hely az ott, ahol a két patak egybeér? 

– Az a koronauradalomhoz tartozik erdészeti munkásház meg istálló. Szenet is égetnek a tótok. 

Remek vidék ez, szinte, mint a stájer hegyek. A völgyön felfelé a Garadna folyása mentén 

felértek egy nagyobb lapos tisztáshoz. Az erdei csapás – mert már út nem volt – bal oldalán a 

hegyről zuhogott alá a Garadna vize. 

– Kocsis állj meg! – még ki sem mondta a két pára már szót is fogadott. 

– Mi ez a tisztás? 

– Ez? Ez Szentlélekpuszta a Pálosok szerint, akik fent laknak. 

– Ez jó hely! Van sebes víz, van elegendő fa. - mormogta magában Fazola. 

– Joskó! Merre van Nekézseny! 

– Arra gazduram, arra jobbra, a pálosok felé, intett az ostor nyelével. 

– Na! Ezt a helyet el ne felejtsd!  

Már dél elmúlt, hűvös, hideg szél söpörte a völgyet, csapkodta az őrt álló fák lombjait. 

– Induljunk tovább a pálosok felé Nekézsenybe! – adta ki a parancsot Fazola mester. Nemsokára 

a csapáson felértek a hegytetőre. 

– Né, ott van Nekézseny! Látja gazduram, ismerem a vidéket, mint jó pap a Bibliát. Aztán 

Nekézsenyből hazafelé? 

– Haza, csak hajts! 

Egy óra múlt el, annyi se talán, amikor egy hegyi ereszkedő után kibomlott a falu az erdők 

sűrűjéből. A völgyön hosszan kígyózott a csillogó patak. Középtáj, a patak jobb oldalán, egy 

nagyobb lapos tisztáson kőből emelt templom. A templom körül negyven-ötven jobbágyház 

karéjban. Putri házak csak, paticsból vert falait egy jobb eső is elmossa. Az út szélén, mielőtt a 

falut elérnénk, egy, három emberöltőt is megért tölgy alatt baltás ember állt. 

Fazola oda sem figyelt, a saját gondolatával volt elfoglalva. 

– Atyafi! Merre van a bánya?  

– A vaskőbánya? - kérdezte illendően Joskó a kocsis. 

– Arra lent, nem messze, de előbb a papnál be kell iratkozni minden jövevénynek, ez a szabály. - 

válaszolt az ember. 

– Dicsértessék a Jézus Krisztus! – mondták, amikor a papi ház mellé értek.  

– A bányához jöttek? - kérdezte a pap, majd nagy táblás könyvet húzott elő a polcról. A nagy 
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könyv fedelén veres tintával írva ez állt: Tabella infantum baptizatorum, eorundemque Patrum et 

Matrum, Susceptor et Susceptria. Anno 1769. október hava. 

Miután a pap gondosan beírta a jövevényeket, megáldotta, és Isten felügyeletére bízta őket, 

miközben a levegőbe keresztet rajzolt. 

Továbbindultak. Csakhamar kiértek egy kiserdőből. A rétség, mely a völgyet borította, jobb felöl 

terjedt el. Balra emelkedtek egymás fölött az első sziklarétegek, melyek a dombnak alapját 

képezik. E rétegekbe voltak fúrva a bánya bejárásai. 

Nemsokára leértek a bányához. A bejáratnál a bányagazda, egy kis szőrmók ember, várta őket. 

Fazola elmondta jövetele okát, meg azt is, hogy massát akar építeni a Garadnán, és kell neki a 

vaskő.  

– Nahát, ha megcsinálja mester uram a massát, a szerencséjét veti meg vele. Vaskő van elég, a 

fizetségben meg megállapodunk. Nem lesz ebben hiba! Sok ember dolgozik a föld alatt.  

Itt a placcon csak a fuvarosok álltak szekereik mellett. A hegyoldalon szakadatlanul hömpölygött 

a kő, mert a bánya bejárata a táró, az feljebb volt. 

A bányagazda folytatta a beszédet, mert látta, hogy Fazola uramat igen csak érdekli a bányászat.  

– Ezt a tárót két éve nyitotta meg az uraság, azóta termel. Vasból van itt minden, a hegy, a falu. 

Vas ez itt, vas az egész, vassal van tele minden, egészen le a bán völgyéig.  

 

Hazafelé menet már sötét volt, a bakon Joskó el-elbóbiskolt, már nem zsörtölődött azon, 

hogy a szemébe csapnak az ágak, elfáradt. Fazola itt, most, a Bükk rengetegjében, vak sötétben 

eldöntötte, hogy a massát megépíti. 

A lovak a szekérrel a sűrű erdőből kiértek az útra, ahol a holdfényben eligazodtak, hazáig meg 

sem álltak. 
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Vasárnap hajnali hat óra. A közelben, csaknem egy kőhajításra van a Szent Mihály 

székesegyház, ami kongatott ám veszettül, hívta a jámbor egrieket istentiszteletre, hadd fagyjanak 

meg kora reggel a jó meleg dunyha után. Na, alig húzott bele a harangozó, a többi is rákezdte. 

Olyan zenebonát rendeztek, mintha nem is az órát, hanem az egri bűnösök végítéletét jelentenék 

be.  

Szorgos munkával eltelt megint egy hét. A szobában rendezgetett, rakosgatott, mert 

dologidőben nem igen ért rá ilyesmire. Az asztalon mindenféle papiros számokkal telefirkálva, a 

massa költségvetése, számítása. A folyosó végéről Hofnerné hangja hallatszik: 

– Fazola uram jöjjön! Jöjjön reggelizni, már csak uraságodra várunk! 

– Csizmát húzok, megyek! – volt a válasz. 

A konyhában a bádoggal fedett hosszú asztalon volt megterítve. Körülülték. Mindenki szedett 

maga elé a lapos fatányérba, kinek mi tetszett. Volt ilyenkor vasárnap sültszalonna meg sült 

oldalas is. Tej az a szokásos büdös tehénszagú, amit utálok, de reggel bort inni nem illedelmes.  

Hofnerné az ura mellett állt egy tejes kancsóval, és halk szóval a férjét noszogatta: mondja már! 

Én nem szólhatok a férfiak dolgába. 

– Henrik fiam! – kezdte ünnepélyes hangon beszédét Hofner mester – hallotta már maga is, hogy 

egy jó kiállású ház műhellyel eladó a ciszterek mögött, a savanyító házával szemben, pontosan a 

régi városfal mellett. Éppen odaesik a papnevelde is. Na, arról a házról van szó. Ez éppen 
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magának való lenne, még az ára is igazodna. 

– Az a Carlone-ház! Az eladó? 

– Szegről-végről földiek vagyunk Giovanni Battista Carlone is olasz földről származik. Halottam 

hírét, jó építész! Az ő háza, eladó? 

– El!  

Látva, hogy jó hírt hozott, lelkesedett Hofner mester.  

– Pár éve már meghalt, de csak most dobolták ki. Én már meg is néztem Henrik fiam, az 

magának való! Pénze is van hozzá, meg a céh is azt kívánná. 

– Van-e jó egri bor a háznál, atyámuram? Mert a jó vételre koccintani szoktak! 

Ott volt a szalmafonatú üvegben a rubinpiros bor, sarokba állítva, tegnap hozatta Gergővel, az 

inassal a városi pincéből, amelyet nemrégen nyitottak a Bodnár-ház alatt. Töltött. Magasra emelt 

pohárból ittak.  

 

A házban, mely egy ideje magára hagyottan állt, csak Rozi, a szőke lófarokba kötött hajú 

cselédlány tartotta a lelket. A felpakolt szekerekkel, amikor behajtottak az udvara, a zörej 

hallatára Rozi rohant ki, a házból egy seprővel kezében, mintha egerek kergetnék.  

– Magok azok! 

– Ez a ház mától Egerben a Fazola-ház, mondta az új tulajdonos a faragott mátraköves feljáróról. 

A pakolásban, és a szobák rendezésében Kaminszky uram inasai: Gyuri és Matyi segédkeztek. A 

szekerekkel, Hofner mester uram segédeit: Gergőt és Demetert küldtem el. Még el sem 

harangozták a delet, a bútorok a helyére kerültek. 

– Gergő, Demeter! A szélső szobába, ahol a nagy ablak van, oda vigyétek be a csembalót, az 

ablak mellé, az almáriumot a kandalló mellé állítsátok. 

– Az a szoba, melynek ablaka az udvarra néz, az lesz a dolgozó szobám! Oda vigyétek a papiros 

tekercseket, az ajtó mögé tegyétek a vasalt tékát! A lánynak meg kiadta: – Ez a szoba mindig 

kulcsra legyen zárva. 

– Rozi! Adj bort az inasoknak! - rendezkedett. 

– Gyuri! Gyuri! Hol vagy? A vasrózsa hol van? Itt a pakkba mester uram! Vidd be a szobába, és 

az almáriumra tedd le. 

Az inasok dolga végeztével, mint a verebek leültek a faragott mátraköves feljáróra, és Rozin 

kuncogtak. Az észre is vette: mindjárt kaptok verést, vagy a papneveldében találjátok magatokat, 
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anyáskodott Rozi. 

Fazola mester jelent meg a feljárón, és a derekas munkát végzett inasok kezébe pénzt nyomott. 

Na, mehetnek, mehetnek a káptalani pincébe, borozni! A verekedésből meg kerüljenek ki! 

 

A Fazola-ház portája fürdött az ősz verőfényben. Joskó kora reggel az udvart seperte, 

amikor Rozi szakajtóval kezében röppent ki a tornácos házból, piros papuccsal mezítelen, formás 

lábán. 

– Csibéim-csibéim – hívogatta a csirkéit, és a tyúkudvar felé tartott. 

Joskó csak erre várt, lecsapta a nyírfa seprűt, és Rozi után iramodott. A tyúkudvar kapuja előtt 

érte utol, és elkapta a derekát: 

– Ejnye, lelkem-galambocskám, szívem Rozikája! Hát te a tyúkjaidat hívogatod, ahelyett, hogy 

nekem adnál egy csókot? 

– Eridj! Hagyj! És vidd a kezed tőlem! Menj a gazdáddal oda, ahol eddig kódorogtatok! – 

perlekedett Joskóval. 

– Ó, hát neked nincs is szíved, ha nem örülsz annak, hogy végre itthon vagyok! Mióta megjöttem, 

még egy valamire való csókot sem adtál! No, adj hamar egyet, mert itt gebedek meg menten. – 

ostromolta Joskó a lányt. 

– Még mit nem akarsz, te szégyentelen! Majd fogok talán az udvar kellős közepén csókolózni 

veled! Biztos volt, aki adott neked abban a fene nagy vadonban a csókon kívül egyebet is! No, 

hagyj, mondtam, és vidd el a kezed, mert ha kijön a gazdánk ad nekünk! 

– Na és meglát, akkor sem szakad ránk a Szent Mihály templom tornya!  

Erre felkapta a lányt, mit sem törődve a kiömlő búzával, és a közelben lévő tuskóra ült, a lányt az 

ölébe vette és újságolta: 

– Képzeld Rozika! Nagydolog történt! Rátaláltunk a mesterrel a vaskőre! És most, tudod mit 

csinálunk? Vasművet építünk kint a Bükkben! 

– Hogy-hogy építünk? Talán te is? 

– Hát persze! Hisz mindent együtt csinálunk, én vagyok Fazola uram bérese. Szóval azt mondata 

a mester hazafelé jövet, ha felépül a kohó, megtesz engem öntőmesternek! Nagy tisztesség lesz 

ám az. Én erre azt mondtam neki, hogy építek egy takaros faházat a Garadna partján, feleségül 

veszem a Rozit, és kiviszem magammal. 

– Ezt mondtad? 
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– Ezt! 

– És miből gondolod, hogy kimegyek én oda abba a vadonba, ahol még a harangszó sem kondul, 

meg ahol haramiák tanyáznak? 

– Majd kondul az öntőharang, mert annak lenni kel! Ne félj, boldoggá teszlek ott kinn, 

galambom! 

– Én meg nyomorékká verlek itt mindjárt, te pernahajder, ha nem hagysz békét annak a leánynak! 

– harsant Fazola hangja a tornácról. 
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Egyik napról a másikra, szinte minden átmenet nélkül állt be a hideg idő. A nap elvégezte 

az esztendőre kiszabott feladatát, beérlelte a szőlőt, a must a hordókban várta, hogy kiforrjon, és 

éltető borrá érlelődjön. Elkezdett csurogni az ősz. Lassú, kényelmes esővel kezdődött, azután 

egyfolytában esett négy álló napig, így vízben álltak a pincék, és a szekér helyett csónak is 

megtette volna a dolgát. 

Fazola uram már napok óta ki sem mozdult a házból. Nem az eső miatt, hanem annyi az intézni, 

számolni valója, hogy nincs ideje a massa szervezése miatt. Borbíróék már kétszer üzentek utána, 

egyszer, amikor Miskolcon volt éppen, másodszor meg néhány napja, de kitért a látogatás elől 

valamilyen kifogással. A számításai szerint, amit a miskolci mesterek számadataiból összeírt több 

mint ötezer forintra rúg a massa építése, sok pénz. Kevesebbre számított. 

 

Kaminszky mester uram műhelyében, az egri vasműves céh jóvoltából, és költségéből 

készül a vasalt téka. Kívül-belül vastag lemez borítja, fülébe ötfontos lakatot tesznek a biztonság 

miatt. Kell az irományok és a pénz miatt, mert azt mégsem tarthatja a Bükk kellős közepén 

másutt, csak vasalt tékában. 

Kulcsár Kázmér céhvezető urammal megállapodtak, a céh érdekét nézve. Ezért Fazola uramnak 

kiadta az engedélyt a tervre, hivatkozva, hogy a környéken már szinte lehetetlen vasat beszerezni. 

A gömöri massákból, évek óta egy vasszegre valót sem kapott. Így áll a helyzet.  
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– Hanem Fazola uram, annak még sora van, hogy a levelet kiadjam, mert tudja a mestereket 

gyűlésre kell hívni. 

– De Kulcsár uram, nyakamon a tél! 

– Hát jó, jól van, – egyezett bele Kulcsár uram, mert a céhnek csak használ, ha az a hámor 

mielőbb megindul. 

– Bízza csak rám Fazola uram, én a vezetőkkel elintézem. De kegyelmednek van restanciája, el 

ne feledje! Egy éven belül házasodni kell, erre a céh is instálja, meg a törvény is. 

A megállapodás után Fazola visszasietett a szállásra a Hofner-házba, hogy levelet írjon Fisher 

uramnak Sárospatakra, a massa tervrajza miatt. Közben rásötétedett, kimerültek az égi tartályok, 

az eső négy nap után elállt. 

 

Kulcsár Kázmér, egri lakatos és kovács céh vezetője, amint értesült Fazola hazajöveteléről, 

melegiben berendelte céhtanácsba. A boltíves terembe belépő Fazolát a céhvezető a céhtanács 

sebtében összeverbuvált tagjaival fogadta, úgy ülve körül az ovális, kemény tölgyfaasztalt és oly 

kimért hivatalos képet vágva, mintha főbenjáró bűnben bírósági tárgyalást rögtönöztek volna. 

Kulcsár Kázmér hellyel kínálta Fazolát, aki körülnézett, s furcsállta a helyzetet, mosolyogva 

jegyezte meg: 

– Nos, uraim csak nem ítélőszékbe ültetnek? Mi bűnt követtem el? 

– Nagy bűnt! Halálos bűnt, Fazola uram! Olyat, amiért a püspök úr őkegyelmessége sem oldozná 

fel! – válaszolt Hofner János a céhtanács elnöke. 

Kulcsár Kázmér leintette, és hivatalos hangon kezdte ismertetni a rendkívüli ülés tárgyát: 

– Kedves Fazola uram! Kellemetlen kötelességünknek teszünk eleget, amikor a tekintetes 

céhtanács színe elé idéztük kegyelmedet. Valamennyien jól tudjuk, hogy korábban Barkóczy 

Ferenc püspök főispán uram kegyeit élvezte, a püspöki rendelésektől elhalmozván, mint első 

ember a szakmában, kiváltságos helyzeténél fogva félvállról vette a céhünk minden tagjára 

kötelező előírásokat. Mindezt hallgatólagosan tudomásul vettük, amíg a szakmáját folytatja. 

Azonban jó ideje pókháló lepi be műhelyét, idegen területeken tevékenykedik. Ezért a tekintetes 

céhtanács ezúttal figyelmezteti céhünk mindenkire érvényes alapszabályára, mely szerint csak a 

szakmában becsületesen helytálló, jó erkölcsű, példás családi életet élő mesterek lehetnek tagjai 

céhünk családjának. Meg kell mondanunk, hogy Fazola uram jó ideje nem tesz eleget! Munkáját, 

műhelyét elhanyagolja. Mit tud felhozni mentségére, Fazola uram? Hallgatjuk kegyelmedet! – 
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fejezte be Kulcsár Kázmér céhvezető a rögtönzött vádbeszédet. 

 

Fazola Henrik felállt, körültekintett a nagytiszteletű céhtanácson. Látta, hogy minden 

tekintet feléje szegeződik.  

– Uraim! Tekintetes céhtanács! Kegyelmedék mindannyian jól tudják, a valamennyiünket sújtó 

nyersanyag hiány hajszolt a hegyekbe, hogy vaskő után kutassak, hogy vasművet építve, jó 

minőségű nyersvassal lássam el az egri, és a megyei vasműves mestereket! Nem töltöm időmet 

városomtól távol haszontalanul! Kegyelmedéknek csak annyi dolguk lesz, hogy, mint jó hazafiak, 

becsületes egri polgárok részvényjegyzésükkel támogassák majd a létesítmény építését! 

– Ezek szerint Fazola uramat a vasmű építés ügyei várhatóan hosszabb időre újra elszólítják? – 

kérdezte Kulcsár céhvezető. 

– Úgy, ahogy mondja, Kulcsár uram! Jól tudják a tekintetes urak, hogy segítségemre Egerbe 

hívtam öcsémet, Lénárdot, aki szintén jól bánik a kalapáccsal! – válaszolta Fazola. 

– Nem vitatjuk mesterségbeli tudását az öccsének, Lénárd úrnak, de azzal tisztában kell lennie, 

hogy a kegyelmed művészi színvonalát nem érheti el! Most például olyan rendelések is 

befutottak a magisztrátustól, amelyek kimondottan a kegyelmed művészi kalapácsát igénylik! – 

mondta Kulcsár. 

Fazola tekintete felcsillant. Biztosan egy új rácsoskapu, melyet jól megfizetnek, tavaszra 

összehozza, és rendezi belőle adósságait. 

– Egy újabb rácsoskapu talán? – kérdezte. 

– Ó, nem! Attól is nagyobb feladat! Olyan amilyen a köztereken van, az arra járó emberek 

megcsodálhatják! 

– Mi lehet az, Kulcsár uram? Kíváncsivá tesz! 

– Ha a céhtanács felhatalmaz a megrendelés kihirdetésére, megmondom előre! Kaminszky Efrém 

vasműves mester kért szót, és felállva monda a következőket: Felkérjük Kulcsár uramat, hogy 

hirdesse ki a püspökségről érkezett megrendelést!  

– Én a céhtanács elnöke kihirdetem, hogy címeres kaput kell készíteni Barkóczy püspökúr 

megrendelésére. A címeres kapu a püspöki épület homlokzati bejáróját ékesítse. A céhtanács a 

püspök úr kérésére Fazola Henrik és Fazola Lénárd vasműves mestereket bízza meg! 
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Úgy látszik, közeleg a hideg, mert a varjak seregestül lepték el a várost, nagy ricsajt csapva 

Szent Mihály-templom tornyán, a minaret erkélyén és a várbástyákon. Ez már az igazi tél, a hó 

közeledtét jelezte, a fehér karácsonyt. 

Megjött a selmecbányai bánya felügyelőségtől a várva várt kutatási engedély. A viaszpecsétes 

papirost nagy óvatossággal bontotta ki, forgatta, majd az ablak fényéhez tartva nagy 

gondossággal olvasta. Miután attól tartva, hogy a zsiványok ellophatják, a vasalt tékába tette, azt 

a nagy lakattal gondosan lezárta. 

– Rozi lányom! Hívd tüstént Joskót, beszédem van vele! – kiáltott át a konyhába. 

– Tekintetes uram itt vagyok! – jelent meg a nyakigláb tótfiú az ajtóban. 

– A lovakat, meg a szekeret készítsd! Holnap, ha kongat a Szent Mihály templom, indulunk, nem 

késlekedhetünk az úttal, ha szent estére vissza akarunk térni. 

 

Szilvásváradot elhagyva, Nagyvisnyó felé, a magas Bükk bástyái, északi lejtői már hótól 

fehérlettek. Lenn a lankás völgyben itt-ott megcsillant a fagy ezüstje. Az égbolt derült volt, de az 

egyre hidegebb levegő, a szél vörösre csípte arcukat. 

– Aztán hol hálunk meg gazduram, mivelhogy nyakunkon az este? Upponyban, ugye? – kérdezte 

Joskó. 

– Dédesen a fogadóban szállunk meg, fiam! 
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Beesteledett, amikor beértek Dédesre. Ideje is volt, elfáradtak a zötyögő szekéren. 

A fogadóban jólesett a vacsora, utána pihenés, kora reggel aztán irány az upponyi hegység, annak 

is a közepe, a vaskő lelőhely. 

 

Az égbolt gyengén felhősödött, s a felhőfátyol északról egyre erősödött.  

– Igyekeznünk kell Joskó, mert havat kapunk!  

A faluból kiindulva a hegy lábánál, egy gidres-gödrös szekérúton haladtak a cser mezsgyéjén, 

Sáta irányába, pontosan a sátai templomtorony felé. Még jó, hogy be volt fagyva, mert a nyakig 

érő sárba vánszoroghattak volna. A malomházat éppen, hogy elhagyták, Joskó felállt a kocsiba, 

és nagy hangon beszélt. 

– Fazola uram! Ott balra, az a hegy a Zsinnye! Jól vigyázzunk – folytatta lelkesen–,  mert ha 

elhagyjuk, csak egy kőhajításra van a bánya amiből nagyon régen, tán a törökök kapartak ki 

vaskövet. Ezt az egészet onnan tudom, hogy az előző gazdáim, a ferencesek mondták, azok meg 

csak tudják, mert ez a környék az ő birtokuk! Sokszor jártam erre, a papokkal! Ismerem ezt a 

helyet, mint a tenyerem. Hoppá, gazuram! Ez itt a Zsinnye dűlő! Nézze csak emitt-amott 

gödröcskék! 

– Hóó! Adta ki az utasítást a lovaknak. Megérkeztünk! 

Csákánnyal, lapáttal nekiestek a keményre fagyott vaskőnek. Alaposan megizzadtak mire 

kifejtettek egy rakomány követ.  

– Joskó! Rakd fel a követ gyorsan a szekérre, én addig lemegyek a patakhoz! – utasította legényét 

Fazola, és lesétált a vízhez. 

– Tudod-e Joskó, hogy még prédikáltál, én meg Szent Péterhez fohászkodtam, hogy megtaláljuk. 

Ha ez a vaskő jó lesz, ez a bánya a Péter-bánya lesz! Na jó lesz így! 

A szekér végét megrakták vaskővel, hogy jusson belőle bőven a vizsgálathoz, majd Joskó a 

kocsis ügyesen megfordította a két párát, és visszaindultak Upponyba a Váry-kúriába. 

Az udvaron Váry Péter, a házigazda fogadta őket.  

– Végre, hogy megjöttek Henrik! Találtak vaskövet? 

– Megraktuk a szekeret, Péter bátyám!  

– Jöjjön Henrik, a vacsora elő van készítve! Krisztina asszony fog minket ellátni mindenféle 

jóval. Krisztina Markhót Ferenc egri tisztiorvos felesége, éppen ő is itt van vendégségben, 

édesapjánál, míg férje Bécsben, az udvarnál intézi orvosi ügyeit. 
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A vacsora után a könyvtárszobában társalogtak, lefekvés előtt még elszívtak egy pipát. 

– Ha meg nem sértem Péter bátyám, kinn a bányánál elajándékoztam a tárót, Szent Péternek, ha 

megsegít. Így a kettőjük nevét viselné a bánya, ha nem bánná! 

A beszélgetés végén még koccintottak egyet a jó tokaji borral, a keresztelőre, és ki-ki szobájába 

elvonult. 

Henrik fáradtan nyúlt el a Krisztina által megvetett illatos ágyban. A kandallóban lángoltak a 

fahasábok, tüzes lángnyelvek vörös árnyai kergetőztek a fehér falakon.  

 

Fazola Henrik visszaérkezve Egerbe azonnal kérvényt írt a selmecbányai bányászati 

felügyelőséghez, amelyben kutatási engedélyt kért vaskőre. Az előírásoknak megfelelően 

pontosan meghatározta a helyet, még a nevét is odaírta: Péter-bánya. 

– Joskó, a levelet vigye ki a postakocsihoz!– és a levelet átadta. 

Másnap reggel, Joskó vitte el az Oroszlánba a kérvényt, ahol a postakocsik várakoztak, és a 

vaskő mintákat agy fadobozba rakva. Egy felvidékre, tartó postakocsisra bízta a küldemény, hogy 

a selmecbányai bányászati felügyelőségnek adja át. 
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Fazola Henrik Esterházy Károly püspök-főispán hivatalos meghívásának tett eleget. A 

püspöki palotában már tizenegy óra előtt ott volt, fekete bársonyból szabott zsinóros ruhába 

öltözve. 

Végre pontosan tizenegy órakor nyílt az ajtó, és jobbról-balról három- három kanonok 

kíséretében megjelent a püspök úr, akit az egybegyűltek mély főhajtással köszöntöttek.  

– Mint Eger város és Heves megye püspöke, főispánja kellemes kötelességünknek teszünk eleget. 

Kérem Fazola Henrik urat, állva hallgassa végig felséges uralkodónőnk, Mária Terézia őfelsége 

kegyes üzenetét. 

Fazola Henrik felállt.  

– Isten kegyelméből felszentelt királynőnk őfelsége közismerten nagy kedvezményeket nyújt 

édes hazánknak is az ipart kezdeményezőknek. Nagy figyelmet szentelt Fazola Henrik úr saját 

költségén történő ásványfeltárási kutatótevékenységének, s ennek elismeréseképpen küldte 

részére elismerő díszes oklevelét és aranyérmét a következő felséges sorokkal. 

„Fazola Henrik úr hozzánk bejelentett ásványkincs felfedezéseit méltányoljuk, és a bányaművelés 

terén elért eredményei, valamint az évek óta saját költségén folytatott kutatómunkájának 

jutalmául adományozzuk ezen oklevelet és aranyérmet. Ígérjük, mihelyt felfedezéseiből 

kincstárunkra nézve hasznot hajtó vállalkozás fejlődik, megtesszük a hevesi és borsodi 

hegyekben királyi bányamesterré. Mária Terézia” – fejezte be felolvasását Esterházy püspök 
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őméltósága. 

Ezek után átnyújtotta az uralkodó aláírásával hitelesített díszes oklevelet, és a vörös bársony 

tokból előcsillanó súlyos aranyérmet, amelynek egyik oldalán az uralkodónő arcmása, a másik 

oldalon az osztrák kétfejű sas ékesítette. 
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A vasmű létesítését elrendelő levél, Mária Terézia 

királynő aláírásával 
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Szokatlanul világos reggelre ébredt Fazola, mintha a hold elfelejtette volna folytatni útját az 

égi úton. Az ablakon át, csodálkozva látta a fehérbe öltözött várost. Éjszaka leesett a hó, és még 

mindig nagy pelyhekben hullik. Csodálatosan szép, a levegőnek is friss illata van. Ha el tudnék 

kapni egy hópelyhet, és nem olvadna el a tenyeremen, meg tudnám mintázni vasból, gondolta, de 

Rozi visítása vetett véget ámulatának. 

– Mi baj! Nyúznak te lány? 

– Fazola uram szóljon rá Joskóra, hógolyóval dobál! 

Délre ki este magát a felhő, és eltűnt. Vastag hótakaró lepett el mindent, szikrázott rajta az előbújt 

sápadt képű nap. 

 

Este az égbolt ragyogott a sok fényes csillagtól, a feljövő telihold ráköszöntött a behavazott 

városra. Éjféli misére harangoztak. A Szent Mihály-templom előtti téren a csilingelő szánkók 

törték a szűz havat. 

Az éjféli misén illő volt a város színe javának megjelennie. Lassan megtelt a templom belseje, a 

padokban először az elöljáróságok foglalhattak helyet, csak azután a szegényebb polgárok. 

Fazola a vasműves céhmesterekkel ült a padsorokban. Éppen előttem ültek a Borbíróék ők 

hárman. Sárikának arrébb is kellett húzódni, mert alig láttam tőle. Mire beharangoztak, zsúfolásig 

megtelt a templom. Az oltár két oldalán egy-egy karácsonyfa, égő gyertyáival hintette szét az 



 56 

ünnepi hangulatot.  

Csengettyűszóra, hat ministráns segédletével három pap vonult be misét celebrálni. Az orgona 

felzúgott. 

„Dicsőség menyben az istennek” 

Énekelte az egybegyűlt hívősereg. Fazola szerette az orgonamuzsikát, neki is volt egy 

csembalója, amin olykor-olykor nem művészi fokon játszott.  

 

„Pásztorok, pásztorok örvendezve” 

 

Igen, neki is örvendeznie kellene, hiszen sokéves kitartó munka után elérte célját, megvan a 

vasérc, méghozzá kohósításra alkalmas. Mária Terézia uralkodónktól kitüntetés, megbízói 

oklevél. 

 

„Óh gyönyörű szép titokzatos éj” 

 

Ezen a hólepte éjjen, úgy érzi, élete fontos fordulópontjához érkezett. Egy korszak zárult le most. 

Szerette ezt a hős várost, ahol történelmi hangulatot árasztó bányák alatt oly szépen összerázódott 

a magyar, az itt maradt török, a bevándorló görög, a rác és a német nemzetiség nagy, békés 

közösségben. 

Szerette ezt a várost, fiának fogadta, otthont, kenyeret adott neki. Nincs maradása, nyughatatlan. 

Egy vasmű születik majd a Bükkben, a Garadna völgyében, Diósgyőr és Miskolc kapujában.  

Ez az álma! Massa, hámorok, vasműves nemzedékek. 

 

„Dicsőség menyben az istennek” 

 

És békesség a földön az alkotó embereknek. 

 

Boldog karácsonyt, köszöntötték egymást a templom előtt, és ki-ki családjával elindult, 

vagy gyalog, vagy lovas szánon haza a csillagos égbolt alatt. 
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Karácsony másodnapján vendég érkezett a Fazola házba. A boltíves tornácon szorgoskodó 

Rozi ijedt meg hirtelen, mert váratlanul ráköszöntek:  

– Adjon Isten te lány! A gazdád itthon van?  

Rozi ijedtében még csak nem is válaszolt, hanem a szobában üldögélő gazdájához rohant be.  

– Jöjjön Fazola uram, vendég érkezett!  

– Ki te lány? Ismeretlen! Mire kiment a vendégeket fogadni, ők már a faragott mátraköves 

feljárón jöttek fel a házba. 

Hofner uram kíséretében, Karl Ferenc, Karl Ottó és Karl Tekla jöttek Miskolcról látogatóba. 

– Kerüljenek beljebb! – invitálta a vendégeket Fazola uram. A belső, nagyszobába vezette őket, 

ahol a kandallóban izzott a bükki fa, árasztva ünnepélyes melegét. Rozi bort, és süteményt tett az 

asztalra, és kínálta a vendégeket. 

Karl Ferenc rátért jövetelük céljára. 

– Elnézést a váratlan zavarásért, de ha már Egerben vagyunk, szeretnénk gratulálni a megyeháza 

kapujához, nagyon szép munka! 

– Köszönöm, de attól tartok, kissé túlbecsülik főorvos uramék azokat a kapukat! – válaszolta a 

házigazda, és megtöltötte a poharakat a rubinpiros tibolddaróci borból. 

– Finom bor! Honnan való? – kérdezte Karl Ottó testőrhadnagy.  

– A környéki, Felsőtárkányról! – válaszolta a gazda. 
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Tekla az ablaknál ült, a csembaló előtti forgószéken, ujjai a billentyűket babrálták, majd, mint 

egy rossz gyerek, leütött egy hangot.  

– Véletlen. - nézet bocsánatkérően a házigazdára. 

– Ha kedve van, játsszon rajta valamit a kisasszony. Mióta megvettem egy bécsi mestertől, alig 

volt időm rá. 

Tekla, miután az édesapjától is biztatást kapott, felhajtotta a csembaló fedelét, hosszú ujjait 

végigfutatta a billentyűkön, előbb futamot játszott rajta, majd Bach Karácsonyi oratóriumából 

egy részletet. Tekla a menüett után egy gyors, fergeteges polkára váltott, karcsú ujjai szélsebesen 

cikáztak a billentyűkön, arca is kivirult, tekintetében pajkos fények csillantak, dereka is ringott, 

hullámzott. Fiatalsága, kedves szépsége, játéka derűt, tavaszt varázsolt a falak közé. 

Amikor befejezte a játékát, lezárta a csembaló fedelét. 

– Gyönyörű volt, kisasszony! Kegyed igazán nagyszerűen bánik a billentyűkkel! – mondta Fazola 

elragadással. 

Tekla zavartan nézett körül, és meglátta az almárium tetején ékeskedő rózsaszálat.  

– Azt hittem igazi, vasból van? – vette fel. Meg szabad néznem? Olyan, mint ha igazi lenne!  

Fazola gondolt egyet. Tekintete előbb Teklára, majd a vasrózsára tévedt. Hirtelen mozdulattal 

felemelte a virágot, és a leány kezébe tette: 

– Hogy mégse menjen el tőlem üres kézzel az én kedves vendégem, tessék, fogadja el 

kisasszony! 

Tekla hirtelen hálás csókot nyomott a házigazda arcára, és szívéhez szorította a rózsát, majd, mint 

valami rossz gyerek, kiszaladt vele a házból. 

– Búcsúzunk, Fazola uram, köszönjük a vendéglátást, igazán jó volt itt! Ha Miskolcon jár, 

keressen meg bennünket! – mondta Karl Ferenc ezredorvos, Tekla édesapja. 
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Az éjjeli nagy csendet, csak a város őrének rekedt hangja zavarta meg: 

„Tízet ütött már az óra” hallatszott a papnevelde felől. 

Fazola Henrik nem tért nyugovóra, hanem íróasztalánál egy lámpás sápadt fényénél meghívókat 

írt. Még holnap el kell jutatni, Eger, Miskolc, Diósgyőr, Borsod és Heves megye méltóságaihoz, 

uraihoz. A meghívón a következő szöveget lehetett olvasni: 

 

 

 

Jó befektetést, busás hasznot ígér a vasmű, a bükki hámor! 

Vásároljanak a részvényeiből. Egy részvény ára: 1000 forint! 

 

Részvénytoborzó gyűlés Egerben, az Oroszlán fogadóban, a következő vasárnapon pedig 

Diósgyőrben a Dominális-ház nagyudvarán lesz megrendezve! 

 

 

 

A személyes meghívások alkalmával tapasztalta, hogy a méltóságos nagyurak nem túl lelkesek.  

Vasmű a Bükkben? – ugyan minek az, kinek? Akik így vélekedtek, nem is jöttek el a 
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részvénytoborzó gyűlésre. 

Fazola a főrészvényes felkészült az eseményre. Joskó és Rozi, valamint Borbíró Sára 

megterítettek és kínálták az érdeklődőket.  

 

Egerből jegyeztettek: 

A püspökség részéről, egy kispap, gróf Barkóczy Ferenc püspök úr őkegyelmesége nevében 

jegyeztetett.  

Céhes mesterek is érdeklődtek, jegyeztettek: Kulcsár Kázmér céhvezető, Hofner János 

lakatosmester, Kaminszky Efrém lakatosmester, Id. Kaminszky Kázmér lakatosmester, Borbíró 

János, öcsém, Fazola Lénárd, Markhót Ferenc egri tisztiorvos, Váry Péter Upponyból, Carlo 

Adamit templomfestő, Giacomo Berrát márványfaragó. 

Miskolcról: 

Karl Ferenc ezredorvos, lánya, Karl Tekla, Karl Ottó testőrhadnagy, valamint Báyel és Lustig 

hejőcsabai serfőzők. 

Diósgyőrből,  

Gróf Gyáraki Grassalkovich Antal őméltósága, A diósgyőri koronauradalmat Hajduffi prefektus 

képviselte, Szőllőssy intézővel. A kamaragrófság megbízásából Baum János jegyeztetett. 

Részvényt vásárolt még, Pápai Tóth Mihály lelkipásztor geológus a vasérc szakértője, és 

Truppollai György a koronauradalom tiszttartója. 

 

Fazola uram egy az udvaron álló emelvényre lépett, és csendet intet: 

– Uraim! Eddig tizennyolc részvény gyűlt össze, kevés, nagyon kevés, hisz hatvanháromról van 

szó. Főbíró uram! Nem gondolja meg magát?  

– Hát rendben van, egyet, nyögte ki nehezen Hollóssy. Még egy páran jelentkeztek, de így is csak 

huszonöt jött össze.  

– Senki többet? – kiáltotta Fazola uram. 

A társaság hallgatott. Nincs más út mint megkötni az udvari kamarával a szerződést! – kiabálta 

valaki. 

– Azt nem! Ez a magyaroké! – kiáltotta mérgesen Fazola úr. 

Tekla pár lépésre állt tőle, egyszer csak elé lépett, és így szólt: 

– Ne csüggedjen, én bízom a kegyelmed vállalkozásában. Meglátja, sikerülni fog. Kérem, 
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fogadjon el szövetségesének, mondta, és kezét nyújtotta.  

Fazola nézte a leányt, ahonnan erő, biztatás, hit sugárzott feléje. 

 

A részvénytoborzó nem valami nagy sikerrel végződött, de nem adta fel. Alapos számvetés 

után elhatározta, hogy megpróbálja a lehetetlent, még melegében másnap a reggeli postakocsival 

elutazott Selmecbányára, hogy felkeresse a kamaragrófot. 

– Jöjjön csak, jöjjön, Fazola uram, már vártuk kegyelmedet! – üdvözölte hivatali szobájában a 

kamaragróf, és hellyel kínálta. 

– Meséljen! Hogy sikerült a toborzás?  

Fazola elmondta a siralmas eseményeket, de nem mutatott alázatot, nehogy azt higgyék, hogy fel 

akarja adni. 

– Így szokott ez lenni! Várható volt! De adok én Fazola uramnak egy jó tanácsot: keresse fel 

szabad részvényeivel Bécsben az üzletembereket. Természetesen csak akkor, ha fel akarja építeni 

a vasművet. 

– Hajlok rá méltóságos uram, azt hiszem, számomra nincs visszaút. 

Számított rá a kamaragróf, mert már előre meg is írta, és a kész szerződést Fazola elé tette. 

– Tessék itt a szerződés, s ha úgy gondolja, írja alá. Ez a legelső lépés a vasmű felé vezető 

göröngyös úton – mondta a kamaragróf, és Fazola elé tette az okmányokat.  

Fazola aláírta az okmányokat. A kamaragróf nyájasan mosolygott, majd aranysárga bort 

töltött a poharakba, és átnyújtott egy pecsétes okmányt: 

– Fogadja, a gyárvezetői kinevezése! Elsőnek gratulálok a hivatalom nevében. Nos akkor, 

gyárvezető úr, emeljük poharunkat a diósgyőri vasmű felépítésének sikerére! 

A poharak összekoccantak.  
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Március végére már megjött a tavasz a Szinva völgyében. A patak partja lankás, látszik, 

hogy nem kaszálták ősszel. Ezen a lankás, mocsaras, kaszálatlan parton a gólyahír teljes 

pompával nyit. A gólyahír a kora tavasz egyik legszebb virága. Gyönyörűséges fénylő aranysárga 

színével tündököl, mint a nap. Az aranysárga virágok ezrei lepik el a bozótos zöldet, amely 

búvóhelyet kínálnak az apró madaraknak. A gólyahíres patakpart valósággal ragyog a délelőtti 

napsugárban.  

 

Fazola Henrik írásban értesítették, hogy haladéktalanul jelenjen meg a diósgyőri 

koronauradalom prefektusi hivatalában, Hajduffi prefektus úrnál a massa helyének kijelölése 

érdekében.  

A szobában egy vaskályha duruzsolva ontotta a meleget. A prefektus az íróasztalánál az irataiba 

mélyedt. A selmecbányai kamaragrófságtól érkezett pecsétes levelet tanulmányozta. Elmélyült 

olvasásából, kopogás riasztotta fel. Fazola Henrik lépett a szobába. 

– Hívatott kegyelmed! Köszönt, és kezet nyújtott. 

– Isten hozta, Fazola Uram!  

– Jöjjön, mutassa meg nekem, hol kívánja felépíteni azt a massát és a vasművet. 

Fazola a térképhez ment és megmutatta. 

– A massát fönt a Garadna felső folyásánál, Szentlélekpusztán, rögtön a Gula-hegy előtt, a 
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Hetemérrel szembeni lapos részen. A Gitta, a pálosok felé vezető úton, a vörös-kői elágazásnál a 

réten lesz. Itt helyezzük el a széntárolót, az ércelőkészítőt valamint egy frisstüzet. A mázsaháztól 

a szén és a vaskő csúszdán jut el a kohóhoz. A csúszda a gula-hegy oldalán lejtősen lesz pléhből. 

A feldolgozó hámorokat a Szinva és a Garadna összefolyása után a völgyben szeretném. 

– És jó lesz az a hely ahhoz a massához, Fazola uram? – kérdezte Hajduffi, miután átvillant 

agyában, hogy az a hely vízmosásos, körülötte víztározó építéséhez semmi lehetőség. A meredek 

hegyoldalról, valamint a vörös-kői vágatból nagy esőzéseknél alázúduló hatalmas erejű víztömeg 

elmoshatja a massát a Gittával együtt. 

– Jól megnéztem, ez a hely a legmegfelelőbb, – felelte határozottan Fazola. 

– Rendben van, kegyelmed tudja! 

– Intéző úr, kérem, álljon Fazola urunk rendelkezésére. Menjen vele, jelöljék ki a massa helyét 

Fazola uram kívánságának megfelelően. 

– Isten önnel és sok szerencsét, mert arra szüksége lesz Fazola uram! – köszönt el Hajduffi 

prefektus úr. 
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Fazola Henrik beszámolólevele, aláírásával 
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A Fazola-ház udvarán, a ház előtti kis kertben már nyíltak a tavaszi virágok, amiket Rozi, a 

cselédlány oly nagy gondoskodással, szakértelemmel nevelt. A húsvétot még itt töltötték, mert a 

Garadna völgyében még ilyenkor hűvös van. A Jávor-hegy oldalán még itt-ott fehérlenek a 

hóvirágok. Fazola uram és Joskó a kocsis, a tornác előtt álldogáltak és beszélgettek. A délelőtti 

nap sugarai a tornác fehérre meszelt oldaláról verődtek vissza. 

– Ereje van a napnak, Joskó fiam! – mondta Fazola uram, széles mosollyal. Intézd úgy a dolgod, 

hogy egy hét múlva költözünk ki a Bükkbe! 

– Már megint a Bükk? – szaladt ki Joskó száján, és olyan képet vágott, mint aki megecetesedett 

bort ivott.  

– Odamegyünk fiam, és csak a nyár végén jövünk haza! 

– Fazola uram, nem tudna nélkülözni? Mi lesz Rozival, ki segít majd neki? 

– Majd segít neki az ördög, vagy egy csuhás szerzetesbarát. Rozinak sem árt egy kis pihenés, 

mert állandóan nyüstölöd, – válaszolta jókedvűen Fazola úr, és a szája sarkából mosolygott. Meg 

kint építesz egy faházat, és őt is kihozod! Most pedig tovább erről egy hangot sem! Hanem 

hozzáfogsz, és előkészíted a szekeret. 

– Igenis gazduram, értem! – felelte Joskó halkak, megadva magát a sorsnak, szolga vagyok én, 

motyogta magában. Mikor a gazda elment a saját dolgával törődni, magához húzta a szepegő 

leányt, és így vigasztalta: 
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– Ne félj, építek egy takaros házat a patak partján, és hónap múlva kihozlak magamhoz! – 

vigasztalta a szepegő Rozit, Joskó. 

– Félnék én ott kint, abban az irdatlan hegyi világban, azt sem tudnám, mikor van dél, s mikor 

kell imádkozni. 

– Majd megmutatja a nap állása, este meg a csillagok! Csodálatos vidék az, meglátod! A gazdám 

mindig azt mondja: a természet a legfenségesebb templom! 

 

Egy hirtelen fuvallat meleg levegőt hozott a Hortobágy felől. Bolond áprilisi szél jegyezte 

meg, szoknyáját lefogva Rozi. Az udvaron jövés-menés. Joskó a lovakat fogta be a kocsiba, majd 

Rozival együtt hordták szekérre gazdájuk holmiijait.  

A kapu nyílt, és Fazola Henrik öccse, Lénárd jött. 

– A bátyám bent van? – kérdezte az udvaron Joskótól. 

– Igen, bent van, már várja a tekintetes urat. 

Lénárd a szalonban találta Henriket, a bátyját. 

– Hívattál! 

– Igen, hívattalak. Amint látod, rakodunk és kiköltözünk, ki a hegyek közé a massához! Joskó a 

kocsisom velem jön, Rozit meg később, ha a ház felépül, kivisszük! Öcsém, itt egy jól felszerelt 

műhely, hurcolkodj át, dolgozz itt. Legalább a ház sem lesz üresen. – ajánlotta Henrik úr. 

– Jól van bátyám, gondom lesz mindenre! Hát akkor az ég áldjon meg, Henrik, és őrizzen meg jó 

egészségben! – köszönt el Lénárd, és távozott. 

 

Nemsokára a kétlovas ekhósszekér kigördült az udvarról. Rozi, a szőke lófarokba kötött 

hajú cselédleány könnyezve intett búcsút, míg el nem tűntek az útkanyarban. 
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Az 1771. esztendő tavaszán a föld fagya mindenütt felengedett, a bükki úton a 

vízátfogyásoknál – amit még nem hoztak rendbe az útkaparók – akkorát döccent a szekér 

majdnem szétesett. Hátra is szólt Joskó a kocsis: 

– Kedves gazdám kapaszkodjon, mert mielőtt odaérünk a nyakát szegi, aztán fuccs, jöhetek 

vissza, oda lesz a massa!  

– Inkább fogd a lovakat, meg a szádat, te Joskó! – válaszolta Fazola uram. 

Még nem volt dél, de már a nap besütött a Garadna völgyébe, és a víz tetejéről fel- felcsapott a 

kora tavaszi meleg levegő. 

Elhagyva Sebesvizet, ami balról egy bő vizű forrásból ered, az út kanyarulat után elérték a 

Hetemért, és kint is voltak a pusztán. Már messziről hallatszott az ácsszekercék csattogása, az 

egymáshoz szóló hangos beszéd. A Hetemér-hegy alján két szász kőműves rakta a falat, már a 

tornácot készítették. A ház nem kőből, hanem gerendákból lett ácsolva, a teteje pedig zsindely. 

Ez lett itt az iroda, és gazdasági raktár. Vele szemben, a másik oldalon, a jávor-hegy tövében 

Fazola uram háza már állott, lejjebb, a vízfolyás irányában még félig kész állapotban, Joskóék 

háza várt a befejezésre. Minden házban két szoba volt kialakítva, a ház előtt tetőre hozva a 

tornác. Feljebb, túl Gulán, a Borovnyák-hegy lankás oldala alatt két munkásház, átellenben pedig 

két istálló és egy raktár volt félkész állapotban. A Gula-hegy alatt, közvetlenül a meredek 

sziklafal előtt öt-hat markos tótlegény lapos teret alakított ki a massa számára. Itt ere a lapos 
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területre hordták a fuvarosok a massához szükséges építőanyagot.  

– Fazola uram! – jött a kocsihoz Lerch Mihály diósgyőri céhvezető, aki az építkezést felügyelte a 

koronauradalom megbízásából. 

Truppollai György a koronauradalom tiszttartója üzeni, hogy holnap reggel ökrös szekerekkel 

jöjjön, és bontson a diósgyőri várból faragott követ a massa falának építéséhez.  

Fazola mester örült a hírnek, mert a kamara által ígért faragható terméskő még nem érkezett meg, 

ha meg is érkezik, valamikor, még faragni kell. 

– Joskó fogj két markos legényt, rakodjatok le, és hordjátok a ládákat be a házamba! Vigyázzatok 

a vasalt tékára! A rakodás után egyél valamit, és menj le Diósgyőrbe, a Királymalom előtti 

piactérre, ott van egy fogadó, ami tele van győri fuvarosokkal, fogadj fel négy-öt fuvarost, hogy 

holnap reggelre a harangozás után legyenek a vár alatt. 

– Megyek gazuram! Indulok le Győrbe! – mondta lelkesen Joskó. 

– Na, itt van, ezen vegyél magadnak egy kis pálinkát, és pénzt nyomott Joskó cipó nagyságú 

tenyerébe. A Királymalommal szemben a pálinkafőzőben főzik a legjobb pálinkát, ott vegyél, - 

kiáltott utána Fazola uram. 

– Lerch uram! Azon a dombon, ott szemben legyen a kápolna – mutatta az újával Fazola uram. A 

szászoknak szóljon, hogy a kápolna bükki kőből legyen, mellette jobbról, egy ácsolt haranglábat 

építsenek! 

Az ökrös szekerek folyamatosan hordták a faragott építőkövet a diósgyőri várból, már a Hetemér 

előtti lapos megtelt faragott kővel. Valamivel följebb terméskőből hordtak össze kisebb hegyet. A 

kápolna helyén, a dombon voltak a fagerendák, és egy kevés deszka, levert karók közé rakva. 

– Joskó! – szólt Fazola uram – a következő fuvarral lentről a fűrészmalomból hozzatok három 

szekér fenyődeszkát, mert fogytán van. 

 

Fazola Henrik gyáralapító a Stájer Flossofen mintáját követő olvasztó alapkövét, a várból 

idehozott faragott kövekből rakták ki. Az alapozásra nem volt szükség, mert a talaj felszíne 

rögtön, a föld lehámozása után fehér mészkőszikla. 

Az építés irányítója: Johann Georg Gfelner massa építőmester volt. A massa test, Reizner-tervek 

alapján készült, kisebb kiegészítésekkel, az adott természeti környezethez igazodva. 

– Gfelner uram, nem lesz túl közel a sziklához a massa? – kérdezte aggódva Fazola uram. 

– Már hogy lenne, a hegy pereme közel olyan magasságban van, mint az olvasztó, így a feltöltése 
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egy kisebb hídon történhet. A gépészeti berendezést, ezzel a megoldással megspórolhatjuk. – 

válaszolt a kohóépítő mester. 

– Az elképzelés nem rossz, csak nehogy vizet kapjon a kohó, ha szakad az eső! – vélekedett 

Fazola uram. 

– Van benne valami Fazola uram, csakhogy fönn a kohón és a rakodó téren zsindelyes tető lesz 

kialakítva, ez véd a lehűléstől is. 

– Csak azért mondtam Gfelner uram, mert még nem láttam olyan kohót, ami a hegynek van 

támasztva! 

– Most lát, Fazola uram! – válaszolta határozottan, a massát építő, mester. 

A Gula-hegy elé épített massatest szépen nőtt. Elöl és a kohó két oldalán beugró boltívek 

készültek, Az elöl lévő a csapolásnak, oldalt pedig a gépészeti berendezéseknek lett kialakítva. 

Már késő délután volt, amikor Gfelner mester úr haragos hangjától visszhangzott a Hetemér. 

– Reggelre állványozzák fel a kohót, mert a kőművesek falazni fognak! – veszekedett az 

ácsokkal, mert azok már szerettek volna leindulni Győrbe a pálosok kocsmájába. 

– Meglesz mester uram, de reggel később jövünk! – mondta az idősebbik ács. 

Élet mozgalmas élet költözött az eddig oly csendes, csak a madarak dalától hangos völgybe. 

Lassan mid két oldalon felépültek a fagerendákból, kövekből rakott házak, a település első házai.  

 

A Hetemér oldala és a Jávor-hegy az októberi ősz ezernyi színében pompázott. A tiszta, 

derűs, kissé csípős levegőben szinte lángoltak a színek. A madarak még, talán utoljára egymást 

lökdösve, fürödtek a hűs Garadna vizében. Ezt a pompázatos színvilágot, még barátom és földim, 

Carlo Adamit templomfestő sem tudná megfesteni. Fenséges, békés táj. Fazola uram Gfelner 

mester úrral a massa adagolószintjén a vízvezeték szigetelését vizsgálgatták. 

– A vízvezetéket ezen a szakaszon naponta ellenőrizni kell, mert ha beszivárog a víz a 

massatestbe, lehűti az adagot, s még robbanást is előidézhet. Különösen a nagyobb esőzések 

idején fordítsanak rá gondot Fazola uramék, – tanácsolta Gfelner mester. 

 

A hosszú ősz jól jött, még december elején nem fagyott, így a gépészeti munkákat, a 

vízvezeték, fa csatornáit el tudták készíteni. Felkészültek a télre, tüzelővel, meg füstölt 

disznófélékkel. 

– Felfelé, egyenesen száll a füst, meglátod Joskó fiam nagyon hideg lesz!– bölcselkedett gazdám 
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a tornácról. 

– Van győri pálinkám, meg füstölt malacom, kihúzzuk tavaszig, gazduram! – vágott vissza Joskó. 

 

A január nagy hideget hozott a Garadna völgyébe. Lépteik nyomán a hó ropogott, mintha 

száraz ágra lépek volna, recs-recs. A madarak mélyen behúzódtak a fák odvába, az erdő néma 

lett, téli némaságba szenderült. A hó térdig ért, vagy annál is feljebb. Aki csak tehette, a nagy 

hideg és hófúvás elől, a házában keresett menedéket, a meleget árasztó kályha mellett.  

Az éjszakai havazás befújta a keskeny kis ösvényt, amely az istállótól a házig vezetett, és 

csak a vakító hóban kirajzolódó érnyákból lehetett megsejteni az út irányát. Ezen a sejtelmes 

ösvényen jött az istálló felöl Joskó, és Fazola mester házához tartott. Amint benyitott, a heves 

szélroham kivágta sarkig az ajtót, és havat söpört be. 

Joskó nagy nehezen bezárta maga mögött az ajtót. 

– Cudar idő van kint gazduram! Csak úgy vágja a szél a havat az ember képébe. Meghoztam a 

vacsorát, meg egy kis forral bort, az jót tesz. Jobb, mint az orvosság. Látom fogytán a fa, hozok 

egy öllel még, tüzeljen Fazola uram, mert a fagyott ember rossz látvány, meg aztán a pokolba 

kerül, hogy kiengedjen. – okoskodott Joskó. 

Mikor Joskó az öl fával visszatért, tovább folytatta. 

– Ez aztán rusnya idő, gazduram! Nem irigyelem azt, aki ilyenkor útra kél. Csak a farkasok meg 

ne lepjék az istállót, hallja, itt ólálkodnak. 

A vaskályha elé térdelt, kinyitotta az ajtaját, majd megrakta fával.  Azután felállt, az asztal 

mellett ülő gazdájához ment és belebámult a tervrajzokba.  

– Még mindig ezeken rongálja a szemét gazuram? 

– Joskó fiam, ha nincs dolgod menj a házadba, tartsd fűtve a vaskályhát, feküdj le és álmodozz 

Rozikádról, mert tavasszal kihozhatod! 

– Ha a farkasok jönnek, csak lőjön egyet, és én itt vagyok! – búcsúzott Joskó, és a hóviharban 

eltűnt. 

 

Kintről lódobogás hallatszott. 

– Ez vajon ki lehet ebben az ítéletidőben? – kapta fel a fejét Fazola uram. 

Kis idő múlva kopogtak az ajtaján. Kinyitotta az ajtót. A vihar havat söpört be, meg egy 

hóprémes csuklyás alakot. 
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– Jó estét, Fazola úr! Kérem, tegye biztonságba a lovamat!  

– Kihez van szerencsém? – kérdezte meglepetten Fazola. 

A hívatlan vendég levetette csuklyás kabátját, és belőle kibujt egy ismerős. 

– Tekla! Hát kegyed az? Hogy mert ebben a hóviharban idejönni. A Bükk tele van éhes 

farkasokkal, megtámadhatták volna. Vagy a ló megbotlik, kegyed megfagy.  

Tekla megfordult, majd odalépett Fazolához, rátette kezét a vállára és így szólt:  

– Kimondhatatlan örömöt szerzett azzal, hogy a rózsát, a vasrózsát nekem adta, azóta is 

kegyelmedre gondolok! – mondta a lány, és Henrik szemébe nézett.  

– Szeretem Henrik! 

Fazola hosszasan nézte a lányt, aki ebben a vadonban, erdei háza kellős közepén, az olajmécses 

melegsárga fényénél kibontott derékig érő gesztenyebarna hajával olyan volt, mint egy álomkép! 

Karjaiba kell kapnia, mielőtt még az álomkép szertefoszlik. De nem lehet, még nem.  

– Tekla kisasszony, ha igazán szeret, legyen a feleségem! 

Tekla szeme felcsillant!  

– Ó, Henrik! Ha ez valóban igaz, és nem állom, akkor a környező hegyek legyenek a tanúim. 

Majd hirtelen kitárta az ajtót és a sötét hóviharba kiáltotta: Hetemér, Gula, Jávorhegyek: Hűséges 

hitvese leszek Fazola Henriknek!  

Majd Tekla karjai kúszó hínárként fonódtak Henrik nyaka köré. 
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1772-es esztendő február végére a hó elolvadt. Még az északi oldalról is eltűntek a fehér 

foltok. A Jávor-hegy mögötti fennsík felől egy enyhe fuvallat meleg levegőt hozott. Mintha a 

Teremtő is segítene a jó idő meghozatalával, vagy hálából tenné, amiért itt kápolnát építetek. 

Minden esetre a vártnál korábban köszöntött be a tavasz.  

 

A massát építő szász kőművesek is megjöttek. Az ácsok, győriek, még a fagy elmúltával 

elkezdték a munkát, éppen a napokban fejezték be a massát védő tetőszerkezetet. Az öregebbik 

ács, – egy veres képű, szikár, győri bicskás – kiáltott le a kohó tetőzet tetejéről: 

– Fazola mester! A zászlókat küldje fel, kiteszem! 

– Jó! Joskóval küldöm! Mától had lobogjon a szélben. – válaszolta a mester. 

A mesterek elkészültek a gépészeti berendezésekkel, a vízikereket és a fújtatót kipróbálták, azok 

hibátlanul működtek.  

Johann Georg Gfelner építésvezető hivatalosan, a mai napon átadta a felépített, gépészeti 

berendezéssel ellátott Garadna völgyi massát. Fazola Henrik kinevezett gyárvezető, és Lerch 

Mihály a koronauradalom építés felügyelője vette át az iratokat, majd mindketten aláírták az 

átadott okmányokat. 

 

Márciusra Isten akaratából és Fazola Henrik szorgalmából és kitartásából, elkészült a 
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Diósgyőri Vasmű, az ország első gépészettel ellátott nagyolvasztója. 

Az egész völgy hangulatán, szinte látszott, hogy nagy ünneplés készül. Ezek a hegyek, a Garadna 

patak még ilyet nem láttak. 

Az ünnepélyes begyújtásra minden készen állott. A nagy vízikerék még mozdulatlan volt, a 

fújtató bőrtömlők is feszes mozdulatlanságba sorakoztak a massatest oldalán. 

A massa tetején zászlókat lobogtatott a márciusi szellő. Az adagolóhíd oldalát színes szalagok 

díszítették.  

 

Fazola Henrik a gyárvezető készült az ünnepre, két sátort is felállítottak a vendégek 

fogadására. Joskó szolgálta fel az italt, amit erre az ünnepségre maga Fazola úr hozott 

Tibolddarócról. Rozi gondoskodott az ételek elkészítéséről, és tálalásáról. A selmecbányai 

kamaragrófságtól és a diósgyőri koronauradalomtól alig volt képviselő, aki az ünnepélyes 

avatáson részt vett.  Miskolcról a részvényesek jöttek, volt, aki a családjával együtt érkezett. Karl 

Ferenc ezredorvos lányával, a szépséges Karl Tekla kisasszonnyal, és öccsével, Karl Ottó 

testőrhadnagy úrral érkeztek. Egerből a céh tagjai mind itt voltak. Művészek közül csak a baráti 

kör tisztelt meg. 

A vendégek étkezés után pohárral a kézben sétálgattak, nézegették a massát, és a furcsa gépészeti 

berendezéseket. Fazola Henrik gyárvezető és Johann Georg Gfelner építésvezető még egy utolsó 

szemlét tartott, hogy az ünnepélyes indulásra minden rendbe legyen. Az egyik sátorban 

cigánybanda muzsikált, a levegőt a sültek illata árasztotta el. A hangulat mondhatni ünnepélyes 

volt.  

Váry Péter és lánya Krisztina, valamint, Krisztina férje Markhót Ferenccel, Karlék társaságában 

tárgyalták a látottakat. Később csatlakozott hozzájuk Szőllőssy prefektus is, aki elismeréssel 

nyilatkozta:  

– Hát mégis csak megtette, csak becsülni tudom érte. Pedig nem volt könnyű dolga! 

Fazola Henrik lépett hozzájuk díszes ünneplőben. Karl Ferenc a kezét nyújtotta: 

– Üdvözlöm, Fazola úr, és szívből gratulálok! Látom itt már minden kész. 

– Igen, főorvos uram, a massa begyújtásra, illetve begyújtójára vár, – válaszolta Fazola, s utóbbi 

szavainál Tekla kisasszonyra tekintet. 

– Minden elismerésem a kegyelmedé, Fazola uram! – gratulált Margit asszony, Karl Ferencné, és 

kezét nyújtotta: 
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– Tekla lányom oly sok szépet mesélt kegyelmedről. A látottak minden várakozást felülmúlnak. 

Örülök, hogy megismerhettem. Úgy hiszem, most már boldogsága teljes, az állom valóra vált, a 

nagy mű kész. 

Fazola egy pillantást vetett Tekla kisasszonyra, s tekintetéből biztatást vélve, válaszolta: 

– Nagyságos asszonyom, a legmerészebb álmom még hátra van!  

Karl Ferenc és felesége ugyancsak meglepődött Fazola uram sóhajára. 

– Mi lehet még hátra? – kérdezte a nagyságos asszonyom. 

– Kérem, engedjék meg, hogy tisztelettel megkérjem a kedves leányuk, Tekla kisasszony kezét! 

Karl Ferenc a meglepődéstől egy darabig válaszolni sem tudott, mikor magához tért így válaszolt: 

– Mit beszél? Jól hallottam? Az egyetlen lányunk kezét? Margit érted ezt? 

– Persze hogy értem, hisz világos beszéd volt. Fazola úr feleségül kéri leányunkat, Teklát. 

– Apa! Henrik és én, már rég szeretjük egymást! 

– És te lányom hozzámennél Fazola úrhoz? Kiköltöznél a kényelmes otthonodból, ide, ebbe a 

vadonba? 

– Igen apa! – válaszolt kitörő örömmel Tekla kisasszony. 

– Mit tehet ilyenkor egy leányát szerető apa? Ha jól meggondoltátok, talán ez a helyes, ha 

beleegyezem. 

Tekla kisasszony kitörő örömmel ugrott édesapja nyakába: 

– Te vagy a legjobb apa a világon! –mondta, majd Henrikhez fordult: – Ó Henrik! Meglátod, jó 

hitvesed leszek! 

Henrik karján, Tekla kisasszonnyal körbesétálták a massát, az ünnepségre összegyűltek örömére. 

 

Fazola Henrik ünnepélyesen lépett a kohó előtt összegyűlt hivatalos vendégek elé.  

– Méltóságos Colloredó gróf úr, engedje meg, hogy jelentsem: a diósgyőri vasmű felavatásra, a 

kohó begyújtásra kész. 

Colloredó gróf nyájas kedvességgel, széles mosollyal válaszolta: 

– Jól van kedves Fazola úr, dicséretes, igen derekas munkát végzett, ha nincs más, kongassa meg 

a harangot Fazola uram!  

A harangszót messzire visszhangozták a hegyek. Úgy hatott, mint egy harci riadó. Fazola 

szemébe könny szökött. Úgy érezte, ezért a pillanatért érdemes volt fáradozni.  

Amikor elnémult a harang, a kamaragróf lépett a massa elé, és kezdte avatóbeszédét. 
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– Hölgyeim és uraim! Nekem jutott az a megtisztelés, hogy felséges uralkodónk, Mária Terézia 

őfelsége, a kincstár és a selmecbányai kamaragrófság nevében a diósgyőri vasmű felavatása 

alkalmából néhány szót szólhassak. Mária Terézia őfelsége első perctől kezdve 

megkülönböztetett figyelemmel kísérte a vasmű születését, s anyagi áldozatoktól sem riadva 

vissza, igen nagyra értékelte Fazola Henrik úr ásványfeltárási munkálatait és vasmű építési 

törekvéseit. Meggyőződésünk, ez a nap sorsforduló e vidék és a magyar hon ipartörténetében! 

Ezek a falak évszázadok multán is emlékeztetni fogják az utódokat Fazola Henrikre és 

mindazokra, akik egy lépést is tettek a haladás, a fejlődés útján. Kívánjuk, hogy a társulat 

működése gyümölcsöző legyen, és találják meg számításaikat mindazok, akik 

részvényvásárlásaikkal fejezték ki bizalmukat e nagyszerű vállalkozás iránt! 

 

Nagy taps fogatta a kamaragróf beszédét, melyet Szőllőssy Ferenc uradalmi prefektus szavai 

követték: 

 

– Kedves barátaim! Vendégeink! A diósgyőri koronauradalom nevében tisztelettel köszöntöm a 

szorgos építőket, a vállalkozókat, a részvényeseket. Köszöntöm mindenekelőtt Fazola Henrik 

urat, aki éjt nappallá téve fáradozott a vasmű létrehozásán. A vasmű kész! Az alkotás áll! 

Legyünk hát büszkék arra, hogy a miénk! 

 

A taps után Hollóssy egri főbíró is szót kért, majd követe Kulcsár Kázmér céhvezető uram ünnepi 

beszéde. 

Innen-onnan a vendégek kiáltoztak: 

– Halljuk Fazolát! Halljuk a gyáralapítót! 

Fazola a massa elé lépett, és végignézte az ünneplő vendégsereget. Úgy érezte, életének talán 

legboldogabb órájában, amikor minden szem, minden tekintet reá szegeződik, illene egy pár 

gondolatot, pohárköszöntőt mondania. 

 

– Hölgyeim és uraim! Vendégeink! Köszönöm, mindenkinek nagyon köszönöm, hogy segítetek a 

vasmű létrejöttében, – majd Teklára pillantva így folytatta:  

– Tisztelettel felkérem Karl Tekla kisasszonyt, hogy gyújtsa be a massát! Tekla a kérést örömmel 
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teljesítette, az égő fáklyát a csapoló nyíláshoz tette, amitől a kohó begyulladt. 

Az olvasztó tetején, a kürtőn át fehéres-sárgás füstoszlop szállt a derűs tiszta levegőbe. 

A cigányzenekar tust húzott. 

A kohó előtti téren álló vendégek és a jelenlévő munkások kitörő örömmel ujjongtak, tapsoltak. 

Fazola Tekla kisasszonyhoz fordult: 

–Kisasszony, menyasszonyom, volna kedve felsétálni a Gittához, megnéznénk hogy hol tart az 

ércelőkészítő építése? 

–Hogyne Henrik, menjünk, nézzük meg, a vendégek úgyis falatoznak, koccintanak a nagy 

eseményre, meg a jó befektetésre! 

Az újdonsült jegyespár elindult a zúzott, bükki kővel terített úton a vöröskői elágazás felé. A 

szikrázó napfényben a Hetemér oldalából kiálló sziklaszirtről a nap sugarai vakítóan verődtek 

vissza és terítették be a völgyi utat. Tekla lába a köves úton kicsit bebicsaklott majd hirtelen, 

hogy el ne essen Henrikbe kapaszkodott.  

– Még a végén kitöröm a lábam! 

– Karoljon csak belém Tekla, így biztonságosabb, – húzta magához Henrik a lányt. Henrik 

átkarolta a lány derekát és úgy sétáltak fölfelé a kövesúton. A mikor elhagyták az út kanyarulatát, 

egy, az útra belógó terebélyes bodzabokortól már nem lehetett lelátni a massához, Henrik megállt 

az út közepén, majd maga felé fordította Teklát, és magához vonta.  

– Tekla, komolyan gondoltam, hogy megkértem a kezét, szeretem!  

Henrik füle vörösebb lett az izzó vasnál, a szíve kalapált, mint száz hámor, zúgott a füle, vére 

sebesen áramlott ereiben, és forró volt, mint a kovácstűz. Ajka izzó szenvedéllyel tapadt a lány 

szájára. Tekla sóhajtva adta meg magát, és forrón viszonozta a csókot, átadva magát az emésztő 

tűznek, mely Henrik csókjából áradt. 

Tekla hirtelen a kanyar felöl zörejt, vagy talán lépéseket hallott, majd így szólt, illetve suttogott: 

– Henrik, jön valaki, jönnek felfelé az úton! 

– Jó, már hallom én is, szedjük rendbe magunkat és sétáljunk lefelé! 

Alig tettek egy pár lépést, a ruhátlan bodzabokor árnyékából eléjük került a szentléleki atya. 

–Dicsértessék a Jézus, atya! – köszöntötték az utolsó pillanatban. 

– Mindörökké, fiaim! – majd megállás nélkül továbbment Szentlélek felé. 

A két boldog fiatal boldogan, de egymás mellett bandukoltak vissza a massához, a vendégekhez. 

Szerencséjük volt, senkinek nem tűnt fel távollétük, így nem kérdezősködtek, nem is kellett 
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válaszolni. 

A zenekar vidám polkára zendítet. 

Fazola karját nyújtotta Tekla kisasszonynak, majd könnyeden a tér közepére kísérte, ahol felkérte 

az első táncra. A fiatalok alig tettek meg pár lépést, a vendégek is követték példájukat, és egyre 

többen álltak be párjukkal a táncolók közzé. 

A nap még beragyogta a völgyet, arany sugaraival átszőtte az ünneplőket, a jegyespárt, de az ég 

tetején megjelent a sárgás képű hold és kíváncsi ábrázattal szemlélte a völgy közé szorult 

pöfékelő massát, ami még tegnap nem volt ott, – miféle emberi szerzemény ez, jegyzete meg 

aggódva. 
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A Hetemér alatti völgyet még a közeledő ősz nem érintette. A zöld minden színének 

árnyalatában játszott a hegyoldal. A tiszta, derűs, kissé csípős reggeli levegő lepte be a Garadna 

völgyét. A patakban a víz nagy robajjal zúdult alá, felkapván a fújtató kerekét. 

Fazola, Stuller József kohómesterrel a massa csapoló nyílását nézegették, majd felmentek az 

adagolószintre a vízvezeték szigetelését vizsgálni.  

– A vízvezetéket ezen a szakaszon naponta kell ellenőrizni, mert ha beszivárog a víz a 

massatestbe, lehűti az adagot, s még robbanást is előidézhet. Különösen ügyelni kell nagyobb 

esőzések idején, – tanácsolta Fazola uram. 

– Jóska! Anti fiát bízza meg ezzel a munkával, hogy naponta legyen gondja a csatornára! – adta 

ki a parancsot Fazola uram. 

 

A kohótérre két ekhós szekér kanyarodott. Az első kocsin egy bajuszos izmos negyvenes 

ember fogta a gyeplőt, mellette egy fiatal legény ült. 

– Mi járatban emberek? – kiáltott le Fazola az adagolóhídról. 

– Adjon Isten! Jó reggelt! A gyárvezető urat keressük!– válaszolt vissza a kocsit hajtó. 

– Aztán mit akarnak a gyárvezetőtől? – kérdezte Fazola lesétálva a kohótérre. 

– Úgy hallottuk, hogy itt a vasműnél elkél a munkáskéz. Meg le is telepednénk. 

– Mi a mesterségük? 
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– Én kovács vagyok, a nevem Schmidt János, szolgálatára, ez itt mellettem a fiam, ügyes kezű 

segéd, ő Józsi, Schmidt József. 

– Honnét jöttek? 

– Messziről, gazduram, Rozsnyóról! Lippai földesúr birtokáról. 

– Aztán milyen főbenjáró bűnt követtek el, hogy Rozsnyóról eljöttek? 

Schmidt János leszállt a szekérről, és felhajtotta a szekér oldalán a ponyvát. Egy fiatal, tizenhat 

éves forma, fehér arcú leány ült ott az anyja mellett. Hosszú szőke haja, fonatba fogva elől volt.  

– Ez a leány, Rebeka az én főbűnöm, gazduram, mivelhogy ilyen szemrevalóan felcseperedett. 

Szemet is vetett rá Lippai földesúr, már fel is rendelte a kastélyba, szolgálatra! Az az ember 

kegyetlen vadállat, Rebekát is megalázná, mint a többi fiatal leányt! Pallos joga van, meg saját 

börtöne, ellene szegülni nem lehet.  

– És azok ott a másik szekéren? 

– Ők is Rozsnyóiak, rokonok Szepesi János kovács, meg Szin Lajos ő is kovács volt az uraságnál. 

Már nem bírják a robotot, nincs semmijük. Mikor meghallották, hogy szedelőzködünk, hát ők is 

csatlakoztak hozzánk. 

A másik szekérről ezalatt egy ötvenes, és egy fiatalabb férfi kászálódott le. A ponyva alól két 

asszony meg három gyermek bukkant ki. Az idősebbik férfi szólalt meg: 

– Bármilyen munkát elvállalunk, nagyságos uram. Meglátja, hasznára leszünk kegyelmednek.  

Fazolának tetszett a két család, hiszen ezek a férfiak értenek a vashoz, az asszonyi segítség sem 

árt. Hűséges emberek lesznek, az meg nem árt. 

– Rendben van emberek! Itt maradhatnak, kapnak munkát, meg egy darabka földet építsenek rajta 

egy kis házat. 

– Joskó – kiáltott a ház felé Fazola uram –  vidd fel az embereket, túl a Gulán, a Borovnyák alatt 

mérj ki nekik földet, majd építenek rá, addig pakoljanak be az istállóba, fedél alá! 

– Nagyon köszönöm a jóságát, gyárvezető úr! Ránk mindenben számíthat! – szólt az idősebbik 

kovács, Schmidt János. 

– János! Ha végeztek a lepakolással, a szállásukat megcsinálták, jöjjenek le ide, de csak az 

emberek! – mondta Fazola uram. 

Egy óra sem telt el a négy ember itt volt, itt álldogáltak, nézegettek a kohótéren. 

– Kijelölöm maguknak a munkát emberek: – Mondta határozott hangon Fazola úr. 

Stuller József kohómester lesz a munkavezetőjük, utasításait be kell tartani, úgy, mint ha én 
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mondtam volna.  

Schmidt János a kupolónál frisselőmester lesz, a fia, Józsi pedig az inasa! 

Szepesi János és Szin Lajos kovácsok pedig a vasöntészettel fognak foglalkozni. Ha máshova 

kell a munkaerő, oda kell menni. Megértették emberek?  

 

Miután Fazola végzett a jövevényekkel, Joskónak adott ki feladatot. 

– Joskó fiam azonnal befogsz, és hazakocsizol Egerbe! Hozol jócskán szalonnát, kolbászt, 

kenyeret, és Tiborddarócról egy gönci hordóval bort. Hofneréknek üzenem, hogy szedjenek össze 

meleg takarókat, és adják kölcsön. Holnap estére itt légy! 
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A reggeli napfény sugarai beragyogták a bükki kápolnát, körbejártak rajta, majd felkúsztak 

a harangláb tetejére és a pléhtetős csúcsról, szinte vakítva szóródtak szét. A megmaradt 

fénysugarak, a kápolna sárga üveges gótikus ablakain keresztül világítottak be a fehérre meszelt 

falra. A kis kápolnában elől, a félköríves falon, az itteni fából faragott egyszerű kicsiny kis oltár 

volt felállítva, fölötte a kereszttel. Pár lépésre, egy posztóval bevont térdepelő zsámoly volt. 

Jobbról és balról három sorban padok, a fal mellé is került egy-egy hosszú lóca. Kint a templom 

előtt a kovácsolt feszület, mellette Szent Borbála fából faragott szobra, a bányászok és kohászok 

védőszentje – Giacomo Berrát egri márványfaragó ajándéka – volt felállítva.  

 

Május első vasárnapjára lett kitűzve a kápolnaszentelő, és az első mise, erre az alkalomra 

Tekla kisasszony szép pántlikás meghívókat készített, és szétküldte a barátoknak. 

Az első mise celebrálására a győri katolikus templom parókiájáról, Pápai Tóth Mihály 

lelkipásztort, geológust, a vaskő szakértőjét hívták meg. A ministránsi teendőket, fentről a pálos 

kolostorból meghívott István szerzetesbarát látta el 

A dombon, a kápolna előtt már sétálgattak, gyülekeztek az emberek. Diósgyőrből is jöttek 

ismerősök, barátok. Karl Ferenc is eljött egész háza népével. Egerből Hofner János és felesége, 

valamint a társaság csodálkozására, Bórbíró Sára Giacomo Berrát márványfaragó oldalán. Az 

itteniek is előszedték jobbik ruházatukat, még az ábrázatukat is rendbe szedve ácsorogtak, 
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beszélgettek a kápolna előtt. 

A hegyek közé beszorult meleget, egy, a Jávor-hegy felől hirtelen érkező fuvallat frissítette fel. 

Ebben a pillanatban Joskó megkondította az öntöttvas harangot. A harangkongatás hallatára az 

egybegyűltek, szinte egyszerre, mint a seregélyek a szőlőhegyen, tódultak be a kicsiny 

kápolnába. 

Elöl, balról a padban, fekete bársonyból szabott zsinóros ruhába öltözve, Fazola Henrik 

gyárvezető úr, és kedvese, a szépséges Karl Tekla kisasszony ült. Mellette és mögötte a 

padokban, a hozzátartozók, a meghívott, és meg nem hívott vendégek voltak. 

A pap a vörös-kék miseruhájában felemelte a napfényben gyémántosan csillogó szentségtartót, a 

ministráns megrázta a csengettyűt. A sok-sok ember egymástól alig férve térdelt le, és 

megilletődve halkan mondták a miatyánk sorait:  

 

„Imádkozzál érettünk bűnösökért, 

Most és mindörökké, Ámen” 

 

A szertartás végén „Dicsőség menyben az istennek” hangzott fel, majd a pap után lassan énekelve 

kisétáltak a kápolna elé.  

 

A kápolnaszentelő után még a vendégsereg együtt maradt, és dicsérték Fazola Henriket, hogy 

a bükki embereknek milyen szép kápolnát épített.  

– Csoda szép kápolna! – mondogatta Pápai Tóth Mihály lelkipásztor. 

– Ezután a bükki nép is imádhatja Istenét, – válaszolta Fazola uram. 

Békeségben és szeretetben köszöntötték egymást a kápolna előtt, és ki-ki családjával elindult, 

vagy gyalog, vagy lovas kocsin haza a tavasz illatú májusi melegben.  
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A kápolna szentelő után pár nap telt el a Garadna völgyében. Május első hete, a déli nap 

beragyogta a kicsiny kápolnát, a hőség csak árnyékos helyen volt elviselhető. A levegő szinte 

mozdulatlan. Joskó a háza előtt álldogált, és arra gondolt: Istenem mi lenne, ha itt esküdnénk meg 

Rozival, itt ebben a kápolnában. Még Rozi is itt van, mert a kápolnaszentelő után még nem volt 

időm visszavinni Egerbe. Fazola uram valahol a massa körül kódorgott, vagy fölment a vörös-

kőig a Gittához szemlézni. 

– Dél van! Megyek meghúzni a harangot! – kiáltott be az ablakon Joskó Rozinak. 

– Jó menj csak! Ha a gazdánkat meglátod, állj elé az esküvővel! 

Egy óra is eltelt mire a gazdámat hazahozta korgó gyomra.  

– Fazola uram az ebéd el van készítve, tálalva, ne hagyja kihűlni! – mondta Rozi.  

Fazola már éhes volt, megéhezett a mászkálásban, így nem kérette sokat magát, leült ebédelni.  

Éppen a levest kanalazta, mikor szokatlan csend vette körül, a leveses tányérból felnézett. Joskó 

és Rozi az asztal másik oldalán, szótlanul álltak egymás mellett, mint a gyerekek, mikor valami 

rosszat tesznek. 

– Mit álltok ott? – kérdezte Fazola. 

– Mi csak azt szeretnénk kedves gazdánk, – kezdett a nyekergésbe Rozi, a bátrabb – ha már itt 

vagyok ebben a vadonban, meg van kápolna, meg lehetne nekünk esküdni, a gyerek miatt is, ne 

legyen szóbeszéd! 
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– Hm! – Fazola nem szólt, csak evett tovább, közben a fejét fel se emelte a tányérból. Az ebédet 

befejezte, már ment ki a házból, csak az ajtóból szólt vissza. 

– Joskó! Gyere, felmegyünk Szentlélekre, megbeszéljük az atyával, a bükki remetével dolgot!  

 

A vörös-kői Gittától a pálos kolostor nem messze van, a forrás után jobbra, és mire 

elmondtak egy miatyánkot, már ott voltak. 

A csörtetés, beszélgetés hallatára az atya, a bükki remete előjött és az út fordulójánál várt. 

– Dicsértessék a Jézus Krisztus, atya!– mondták mind a ketten. 

– Mindörökké! – válaszolta az atya.  

Mi járatban Fazola uram, jöjjenek, üljenek le! A kolostor mellett, egy hosszú egyenes fatörzs 

hevert, arra invitált minket. Előttünk a tisztáson bükki kecskék, muflonok legelésztek békésen, 

tyúkok kapirgáltak, tojást ígérően káráltak. Odébb a lejtő szélén egy szamár harapdálta lustán a 

füvet. Az üldögélésre alkalmas fatörzs másik végén egy kócos komondor üldögélt, ki-kilesve 

bundája mögül. 

Kis idő múlva előkerült az atya, kezében két pléhbögre teletöltve kecsketejjel. 

– Na, ezt igyák meg, ez erőt ad – kínálta a jövevényeket.  

– Azért jöttünk atyám, mert ez a fiú, Joskó, a kocsisom meg Rozi a cselédlány megházasodna – 

monda Fazola. Itt élnek lent a massánál, itt van egy takaros ház, amiben lakhatnak, meg tőlem 

bért is kapnak. 

– És mikorra gondolják?  

– Most vasárnap délelőtt, még a mise előtt, kedves atya – válaszolta Fazola. 

 

Eljött az esküvő napja. Rozi szép menyasszony volt, hófehér ruhájában, fátyolosan. Bizony 

senki sem mondta volna rá, hogy nem valami úri hajadon. Joskó is kinyalta magát, és olyan 

hangosan mondta az esküvő szövegét, hogy a kint állók is hallották. Fazola Henrik és Karl Tekla 

kisasszony voltak a tanúk. Az egyik szentléleki szerzetesbarát ajándékba egy fehér bükki kecskét 

hozott. Mindenkitől kaptak valami ajándékot. Most már ők is bükki emberek lettek, a vadon 

emberei. 
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A völgyre néző ablak mögött, széles karosszékben ült Fazola mester, mögötte a falon 

függött egy telefirkált kalendárium, ami éppen 1772. évet mutatta. A karosszék mellett a falhoz 

simulva magas íróasztal állt, lejtős tetején egy hatalmas könyv feküdt. A szoba közepén, kerek 

asztal, rajta mindenféle teleírt papiros. A sarokban vasalt téka, rajta vaslemezből kivágott, FH 

nagybetűk. A téka oldalán ötfontos német lakat lógott.  

Hajnalodott. Ilyenkor, hajnalban a hegyi fenyők fehér párában burkolóznak. Itt-ott egy 

harmatcsepp gyémántként szikrázik a fűszalon. A Garadna vize sebesen ömlik lefelé, csak a 

kerékhez vezető vályúban szelídül keveset. Szemközt a Hetemér hófehér szikláival úgy néz ki, 

mint egy hálóingbe bujt óriás, nevetséges. A hegy tetejére felszálló pára, hálósipkát fabrikált. 

Egyszer csak rigó fütty. Kel fel a nap. A fénysugarak áttörik a Jávor-hegy fenyőit, és bevilágítják 

a kohó bükki kőből készült oldalát. Gondolataiból léptek zaja riasztotta fel a mestert. Stuller 

József kohómester nyitott be a szobába egy lepényszerű vasdarabbal a kezében. 

– Fazola uram! Nem sikerül! Nem és nem! Mint az üveg úgy törik ez a nyomorult vas! – fakadt 

ki ingerülten, és mint a gyújtósnak valót, a térdén törte szét a vaslepényt, majd leroskadt egy 

székre. Amióta Fischer kohómester uramat visszahívták Dobsinára, azóta egyetlen jó csapolásunk 

nem volt. Én nem tudom, hogy mi a baj, nem tudtam ellesni a fortélyt. Fazola uram egyetlen 

megoldás, hívja vissza Fischer kohómester uramat Dobsináról! Fazola mester nem válaszolt, csak 

nézett maga elé.  
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– Stuller uram átgondolom, hogy hozassam-e ide Fischer kohómester, ami sok pénzbe kerül, 

vagy uraságod küldjem oda. Menjen fel a Gittához, nézze meg az adagokat, jól mázsáznak-e, 

meg kell találni a baj forrását!  

– Joskó! – kiáltott ki Fazola uram. 

– Parancsol gazuram? – kérdezte süvegét lekapva. 

– Menj le, keresd meg Stuller József kohómester fiát, Antalt, és most rögtön hívd ide! 

– Parancsára gazuram! – lépett be a szobába Stuller fia. 

– Antal szedje össze a cókmókját, és még reggel útnak indul Róniczra! Elmegy a vasműbe, ott 

átad egy levelet Johann Georg Schwartz Kőnig hámorsáfár úrnak, azután ott marad, és nem jön 

haza addig, amíg Fischer kohómester mellett meg nem tanulja a szakmát, az én költségemre! – 

mondta Fazola, és mintha megtalálta volna az egyetlen célra vezető megoldást, felsőhajtott: – ez 

jó lesz.  

Antal csak állt, pislogott apró szemeivel, s olyan savanyú képet vágott, mint aki ecetes bort 

hörpintett. 

– No, mi van? Nem is örülsz? – kérdezte Fazola. 

A hír hallatára a fiú olyan sápadt volt, mint a lemenő hold, majd nagy sokára válaszolta. 

– Jó uram! Gazdám! Ne tessék engem elküldeni, apám mellől még nem voltam el, a nagyvilágban 

meghalok – siránkozott Stuller József kohómester fia, Antal. Fazola uram jóval-rosszal próbálta 

meggyőzni a fiút, de látta savanyú ábrázatát, és aztán felhagyott vele. 

– Menjen le a kohóhoz dolgozni! Mindent nekem kell csinálni – sóhajtozott Fazola uram. 

 

Róniczon Johann Georg Schwartz Kőnig hámorsáfár hivatalában fogadta Fazola Henrik 

gyárvezető urat, aki azonnal rátért jövetele céljára: 

– Kedves Kőnig uram! A vasmű avatáson felajánlotta segítségét. Most szükségem van rá. Kérem, 

segítsen rajtam – – mondta, és kiteregette gondját, baját. 

– Hozott mintadarabokat? – kérdezte Kőnig, miután figyelmesen végighallgatta vendégét. 

Fazola egy dobozból különféle nyersvas darabokat tett a hámorsáfár asztalára. Kőnig hozzáértően 

vizsgálgatta, kis kalapáccsal kocogtatta, kis ülőn megtörve némelyiket, s a törés szemcsézettét 

nagyítóval vizsgálgatta.  

– Sajnos kedves Fazola uram, meg kell, hogy mondjam, hogy a mintadarabok azt tanúsítják, hogy 

kegyelmedéknek még nem sikerült megtalálniuk az összetétel helyes arányát. Töltsön egy pár 
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napot Fischer mellett a massánál, figyelje a mestert. Rendkívül jó érzékkel, nagy tapasztalattal 

kitűnő vasat gyárt. Majd én is kint leszek, és egy pár lényeges dolgot megbeszélünk együtt, – 

mondta, és íróasztala fiókjából elővett egy fekete fedelű irattartót, és így folytatta: 

– Átadom kegyelmednek a tanulmányomat, még nem látta senki. Tartalmazza mindazt, amit ma 

tudni kell a vaskohászatról a vasolvasztástól és a vasfeldolgozásról, meg egynéhány olyan 

felismerés, melyre nekem sikerült rájönni. Tanulmányozza, jegyzetelje ki, amíg itt tartózkodik, – 

mondata, és átnyújtotta Kőnig, vendégének a kötetet. 

Fazolának jólesett Kőnig jóindulatú segítőkészsége. A Dobsinán eltöltött hét igen hasznosnak 

bizonyult. Fischer kohómester mellett, Kőnig közreműködésével elsajátította mindazokat a titkos 

fogásokat, melyeket alkalmazni fogja otthon, a vasgyártásban.  

Sok időt töltött a frisselő műhelyben is, ahol újrahevítés által apró vaskővel keverve, fújtatószél 

hatása alatt, gyorsan forrasztható vassá vagy acéllá alakult át az olvasztott nyersvas. 

A búcsúestén Fazola nem győzött hálálkodni a házigazdának szívélyességéért, önzetlen szakmai 

segítségnyújtásáért. 

– Vajon nem lesz-e hátránya kegyelmednek a nekem nyújtott műszaki segítség? Nem fog-e 

neheztelni érte a kamaragróf, ha fülébe jut? – kérdezte Fazola. 

– Nem hinném, hogy neheztelne érte, elvégre a kamarának is érdeke, hogy a diósgyőri vasmű 

mielőbb átessen a beindítás gyermekbetegségein. Fogadjon meg egy jó tanácsot, Fazola úr. Saját 

érdekében igyekezzék minél előbb és minél több, piacra dobható árút termelni.– mondta Kőnig 

hámorsáfár és emelte poharát. 

A két férfi meleg barátsággal búcsúzott. 
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Szokatlan meleg októberi reggelre ébredtek az egriek és a Fazola-ház lakói. Korra reggel, 

amikor a nap felkelt felhőpaplanos ágyából ugyan csak nagyot nézett, mert az égbolt tetején ott 

maradt a világossárga képű hold. A nap először azt hitte, még álmodik, ezért nyújtózott egyet és 

akkorát ásított, hogy sugarai bevilágították az egész földet, különösen a Fazola házat. A hold erre 

sem futamodott meg, hanem kíváncsian tovább ácsorgott az ég tetején. A nap erre már bosszús 

lett, meg is kérdezte az égi holdat: 

– Hallod te Hold, nem vetted észre, hogy reggel van, ketten egy égbolton, nem férünk! 

– Nap bátyó, had maradjak még Eger felett, esküvő lesz a szépséges Tekla kisasszony és a 

vasműves Fazola esküvője! 

– Na jó, legyél de csak addig, azután futás, mert hiányolni fognak! 

 

Mire a nap a ház udvarára lenézett már Joskó hosszúnyelű nyírfa seprűvel söpörte az 

udvart, és hogy a por ne szálljon, rögtön a kerti locsoló kannával fel is locsolta az udvart. Rozi az 

apró jószágokat etette, majd beterelte őket a hátsó kertbe, nehogy láb alá kerüljenek. Két kocsi 

fordult a nyitott kapun keresztül az udvarra egy rakomány sátorral, meg különféle kellékekkel, 

amik ilyenkor szükségesek egy sátras lakodalomhoz. 

– Meghoztuk a sátrakat öcsém, – mondta a kocsis, és már pakolták le a szekerekről. 

Joskó intézte az udvari rendezkedést, míg Rozi az edényeket és a főzőüstöket rakatta be a 
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fészerben kialakított konyhába. 

– Két sátor, amiben a vendégeknek lesz megterítve, kerüljön egymás mellé, a zenészekét meg 

tegyék egészen a kerítésig, annak oldala ne legyen, hogy a város is hallja, lakodalom van a Fazola 

házban. 

Mire az udvaron elrendeződtek a sátrak, helyére került minden, a konyhát is kialakították, az üst 

alá be is gyújtott az egyik legény. 

Elsőnek a szakácsok érkeztek meg az Oroszlánból, a fogadós erre a napra kölcsön adta őket, 

amint megérkeztek hozzá is láttak a munkához, bevetették magukat a fészerből kialakított 

lakodalmas konyhába, ahova illetéktelen személy be sem tehette a lábát, kivéve Gergőt és 

Demetert, akikre a tüzelést bízták. 

Alig telt el egy óra, máris fenséges illatok szálldogáltak ki a konyha nyitott ajtaja felől, elárasztva 

illatával a közeli dombokat, még az orgonást is. Az illatokra nemsokára meg is jelentek a kerítés 

mögött a korgó gyomrú kóbor ebek, akiket Demeter szolgált ki óriási cubákos csontokkal. 

– Nesztek, legyen nektek is ünnep, és dobálta a csontokat egy nagy tálból. 

 

Hofnerné vállalta a lakodalom előkészületének irányítását. Gergő és Demeter a konyhai 

munkára lettek beosztva, ott segédkeztek, dolgoztak a szakácsok keze alá. A sátor és az udvar 

díszítésére, rendezésére, Gyuri és Matyi vállalkozott, két itteni nagylány segédkezésével. 

A sátorba Tekla kisasszony jött be, kezében, vagy inkább kötényében nagyon sok világoskék 

papíros rózsaszín szalagokkal átkötve. A papíros elejére nagybetűvel felírt nevek voltak.  

– Ezek névkártyák, tegyétek az asztalra, mert mindenkinek meglesz a saját helye, intézkedett. 

Merre van Hofnerné? 

– Bement a konyhába, ott megtalálja Tekla kisasszony,– mondta Gergő. 

– Kedves néném, úgy izgulok, nemsokára jönnek a vendégek. 

– Meglátod rendben lesz minden, csak törődj Henrikkel. Na jön is a borbíró lány, Sára, menjetek 

öltözni, had lássák a vendégek a menyasszonyt! Tekla belekarolt Sárába és úgy mentek be a 

házba ahol a menyasszonyi ruhaköltemény ki volt terítve az ágyra. Miután bementek a szobába, 

Sára vissza is lépet az ajtón kívülre, és kitett a kilincsre egy táblácskát, amin a következő volt 

felírva: Férfi ember a szobába nem léphet be! 

 

Fazola uram éppen a borbélytól jött meg, látszik is az ábrázatán, mert a kovácsműhely 
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füstös nyomait eltüntette. Első gondja megnézni a sátrat, rendben van-e minden, még a vendégek 

megérkezése előtt.  

– Gergő gyere ide, nézzük át az ülésrendet, nehogy utólag a félreértésből harag legyen, mert ilyen 

már történt!  

A zenészek is megérkeztek elfoglalták a helyüket a kerítés melletti nyitott sátorban, majd 

kellemes halk zenével adták meg a hangulatát a nagy eseménynek. 

Az egri templomok a delet elharangozták. Vendégek kezdtek gyülekezni az udvaron. Az első 

sátorban egy keresztbe állított asztal volt megterítve a vendégek fogadására. Az asztalon nagy 

lapos tányérokon mindenféle finomság, üveg kancsókban bor volt elkészítve. Akinek kedve 

szottyant, vagy megéhezett, ehetett, ihatott kedvére. 

Az asztalnál Hofnerné és két gyereklány kínálta a vendégeket, a kapunál az érkező férfiaknak 

Gergő és Demeter mérte a pálinkát. 

 

Már két hete, hogy a Szent Mihály templomban kihirdették az esküvőt, ami éppen október 

ötödikére esett. A házasságkötés délután tizennégy órára lett hirdetve. Fazola és Tekla sok rokont 

és barátot hívott meg a nagy eseményre, a meghívottak az esküvő utáni vacsorán is hivatalosak 

voltak. 

Fazola uram! – került elő a vendégek közül Hofnerné. 

Minden rendben lesz, csak menjen, öltözködnie kell! 

Míg a menyasszony és a vőlegény szobáikban készülődtek, az udvaron a násznép gyülekezett, 

mér kint az utcán is álldogáltak, beszélgettek a vendégek. 

Egyszer csak az udvaron az élő méhkas elcsendesedett, mindenki a ház felé fordult. A tornácon, a 

mátraköves lépcső tetején kéz a kézben megjelent az ifjú pár. Az udvaron a vendégek lélegzete is 

elállt, teljes csend. Az ifjú pár, mint egy mennyei költemény ott állt a lépcsőn. Teklán hófehér 

földig érő, tüll menyasszonyi ruha, uszálya a tornácon keresztül a szobáig ért, fején 

gyöngykorona, kezében rózsacsokor. Fazolán fekete bársonyból szabott zsinóros ruha, lábán 

elegáns úri csizma.  

A zenekar kapott észbe hamarabb, hogy megtörje a csendet, tust húzott, a vendégsereg pedig 

tapsolt, milyen szépek, összeillő pár mondogatták. 

Az ifjú pár elindult a hársfákkal szegélyezett úton a Szent Mihály templom felé ahol az eskető 

pap és a kíváncsiskodó egri polgárok már várták őket. 
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Tizennégy óra, a Szent Mihály templom harangja csendült bele az októberi forró levegőbe, a 

nap arany sugarakat hintett keresztül a lombokon, az ifjú párra, bearanyozva a násznépet is. 

A templomban megszólalt az orgona. 

A menyasszony, Ottó nagybátyjába karolt, akin elegáns, ünnepi királyi testőrtiszti egyenruha 

feszült, oldalán lovassági karddal.  

A vőlegény oldalán, öccse, Lénárd úr várta, hogy elinduljon a nászmenet. 

Az orgonista alig játszott egy-két futamot, amikor az eskető pap megjelent a feldíszített oltár 

előtt, majd két kezét maga elé emelve intett az esküvői menetnek, hogy induljanak el. 

 

Az esküvői menet lassan komótosan elindult az orgonamuzsika kíséretében, elől az ifjú pár, 

mögötte rózsaszín ruhában a koszorúslányok, kicsik és nagyobbak, akik kis kosaraikból 

virágszirmokat hintettek a szőnyegre. 

Pompás látvány volt. A padokban ülő emberek lassan fel-felálltak a helyükről, ezzel is jelezve 

tiszteletüket. A kísérő rokonok, vendégek, közben beálltak a padok közé, hogy majd később 

leülhessenek. 

Teljesen véletlenül úgy alakult, hogy a jobb oldali padokban a menyasszony rokonai, szerettei, 

vendégei foglaltak helyet, míg a baloldalon a vőlegény hozzátartozói várták a ceremóniát. 

A menet az oltár elé ért. Mire megálltak már csak az ifjú pár és a két tanú maradt az eskető pap 

előtt. Az orgona elhallgatott. 

 

A pap felemelte mindkét kezét, jelezve, hogy a sokadalom álljon fel. 

– Dicsértessék a Jézus Krisztus! 

– Mindörökké. Ámen! 

– Az Atya, a fiú és a Szentlélek nevében. Ámen!– és keresztet vetett, a pap és a násznép. 

 

Talán nincs is szebb – kezdett a beszédbe a pap– , mint egy gyönyörű esküvő! Virágba borított 

templom, ünneplő meghívottak, barátok, meghatott örömszülők és boldog ifjú pár! 

A mai napon Henrik és Tekla e két ember szerelme kerül előtérbe. Katolikus hitük szerint a 

szerelem a teremtő Isten ajándéka a férfi és nő számára, ezért ezt az egyházi esküvőt a hálaadás 

és az öröm jellemzi. Akik isten előtt házasságot kötnek, esküvel erősítik meg, hogy a házasság 
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szeretet közösségében hűségesen kitartanak egymás mellett egész életük során. Ehhez kérjük 

Isten áldását, azt, hogy áldja meg az ő házasságukat is. 

 

Az úr előtt, az anyaszentegyház nevében, a mai naptól házastársakká nyilvánítalak benneteket! 

A pár hitvesi csókkal pecsételje meg az esküt! – mondta az eskető pap és elsőként gratulált az ifjú 

párnak. 

Az asztalon ott volt egy nagy könyv kinyitva, lapjára nagybetűkkel a következők voltak írva; 

Historia Domusa  

Eger, az Úr 1772. esztendejében, október 5. napján. 

 

A templomban megszólalt az orgona. 

A családtagok, a rokonok és a barátok, az ifjú párt egymásnak átadva, gratuláltak. 

A násznép az ifjú pár után elindult a hársfákkal szegélyezett úton, cigányzenészek kíséretében a 

lakodalmas házhoz. 
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Az esküvő másnapján Fazola Henrik és felesége Karl Tekla, gróf Váry Péter meghívására 

Upponyba utaztak, hogy egy hetet töltsenek el együtt a Váry-kúriában. Azt a szobát kapták, 

amelyben pár évvel ezelőtt, Henrik még magányosan egyedül töltötte napjait. Krisztina, Váry 

gróf leánya most is itt van két gyermekével, itt nyaralnak az upponyi hegyek árnyékában, a jó 

levegőn. Este, lefekvés előtt, Henrik a folyosón pár pillanatra összefutott Krisztinával 

– Nos, boldog vagy Henrik? – kérdezte kedvesen Krisztina. 

– Köszönöm, a te segítséged is benne van – válaszolta Henrik. 

A fiatal pár ebéd után, visszavonult a szobába pihenni. Az ágyra ledőltek heverészni, miközben 

Tekla fejecskéje Henrik mellén pihent, s karjával átfonta nyakát. 

– Szeretném, ha első gyermekünk fiú lenne – súgta fülébe Tekla, majd hozzátette: – de nem 

kereszteljük Henriknek. 

– Miért? 

– Mert Fazola Henrik csak egy lehet. Frigyes lesz a neve! Fazola Frigyes! Ez jól hangzik. 

Másnap reggel, amikor elhagyták a Váry-kúriát, s Tekla fehér kancáján előtte lovagolt, a 

nyeregkápa oldalán puskával, Henrik nevetve jegyezte meg: 

Ilyen harci felszereléssel. Teklám, akár hadba is vonulhatnál!  

Lovagolás közben a vaskőbányához értek. Az út mellett vaskőkupacok várakoztak rakodásra. A 

közeli hegyoldalról tompa csákányütések, munkások messze hangzó kiáltozása jelezte, hogy a 
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közelben bányaművelés folyik. A meredek hegyoldalról vaslemezzel bélelt csúszdán érkezett a 

vasérc az út menti rakodóhelyre. 

Henrik és Tekla asszony lováról leszállva gyalogosan sétálgattak a vaskőbánya területén. Kis idő 

múlva Jónás Mihály munkavezető jött és fogadta az ifjú párt. Jónás Mihály tapasztalt öreg 

bányászt a gömöri ércbányából csalta el Fazola, hogy itt az upponyi hegyen, az ő irányításával 

termeljék ki a vaskövet. Az öreg tele volt panasszal: 

– Ma hajnalban kelt útra két fogat, délben kell megtérni a tegnapi fuvarosoknak. A vaskövet 

szállító fuvarosok, csak egyszer tudnak fordulni. Panaszkodnak a fuvarosok, hogy azért a kis 

pénzért emberfeletti munkát kell végezni. Szekerük a rakománnyal sokszor tengelyig süpped a 

sárban. Nagyon rossz az útszakasz a Mária-forrás feletti szentlélekhegyi kapaszkodón. 

Az erdei utak javítására egyelőre se pénzük, se emberünk, – válaszolta Fazola. A siránkozás 

helyett jó lenne, ha többet szállítanának. Mihály bátyám, szerződtetne még két ökrös fogatot? Ha 

megjön a fagy és a havazás, itt áprilisig nem lehet szó, szállításról, nekünk addigra elfogy a vaskő 

készletünk. 

Jónás Mihály megcsóválta a fejét. 

– Nagyon nehéz fogatokat kapni. Most van betakarítás a földeken. Az uradalom robotra kötelezte 

a parasztokat. A bányászokkal meg az a helyzet, hogy szökdösnek elfele. 

Fazola feleségével még körbejárta a bányát, egyik-másik járatba benéztek. Jónás uramnál hagyva 

némi pénzt, lóháton elindultak vissza az úton a Bükk irányába.  

 

Dél jóval elmúlt, amikor a Szentlélek-hegy alatti Mária-forráshoz értek. Jót ittak a 

kristálytiszta forrásvízből. A lovakat a tisztáson elengedték legelni, addig ők tüzet gyújtottak és 

szalonnát sütöttek, megvolt az ebéd. Tekla kívánsága volt, hogy útközben a látókövekre 

kapaszkodjanak fel. Egymás után másztak fel a keskeny, lépcsős sziklaösvényen a meredek 

hegyoldalból még meredekebben kiugró fehér sziklacsúcsra. Ott leültek egy lapos sziklakőre, s 

némán gyönyörködtek a látványban. Körülölelte őket a csend. A halványkék eget fényár borította 

el. A magaslatok fölött könnyű fátyolhoz hasonlóan átlátszó ködpára lebegett. Mélységes béke 

terült el a mosolygó természet fölött, s a levegő olyan tiszta volt, hogy a hámor kalapácsainak 

tompa dübörgése a messzeségen át is fölhatott a völgyből, az erdőn keresztül a látókövekig. 

– Henrik, nézd, ott azt a piciny falut, ott lent, – mutatott ujjával Tekla. 

– Az ott, Tardona, mellette Mályinka, ott távolabb az a hegy az Upponyi hegy! – tartott előadást 
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madártávlatból Henrik. 

– Olyan ez a látvány, mint egy festmény, – gyönyörködött Tekla. 

A Selmecbánya irányában leáldozó nap aranyló fényével festette át a fák lombkoronáit. A nap 

utolsó sugaraiban fázósan sütkéreztek az apró bükki falvak: Nagyvisnyó, Mályinka, Dédes és 

Tardona hegyek alján meghúzódó házai. 

Kőszáli sas keringett felettünk. Talán éppen a kétfejű sas? – tűnődött Fazola, miközben hitvesét a 

Bükk tetején átkarolta. 

A nap lejjebb szállt, vörös korongja megnőtt, egyre élesebben rajzolódott ki. Hűvös fuvallat 

röppent át a tájon.  

– Boldog vagyok Henrik! – súgta Tekla, és szorosabban bújt férjéhez. 

– Menjünk Tekla! A kolostor felé! Sötétedésre a massához leérünk, – ajánlotta Henrik. 
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A Garadna völgyében késői vendég volt a reggel, korai az este. Az őszi és tavaszi időben és 

télen a munkások látásról vakulásig dolgoztak, sötétben kezdtek, sötétben végeztek. 

Tavaszodott. A hegyek levetkőzték halotti ruhájukat. A sziklából kiengedett a fagy, tócsává 

gyülemlett a megolvadt, hó. A beüvegezett vízfelületet a szél már fodrozta. Rágcsálni kezdte a 

föld a tavalyi avar párás, nedves kupacait. A napnak már ereje volt, ahova sütött ott az apró 

virágok már kinyíltak. Alig pitymallott, de az ébresztőt jelző harang kongatásával betöltötte a 

párás, ködös völgyet. A házakból munkások kászálódtak elő, és fázósan, egykedvűen ácsorogtak 

a kohótéren a munkavezetőre várva. Mire a Jávor-hegyen át besütött a nap, az emberek már 

végezték a kiszabott munkát. A massa is felébredt szenderéséből, süvegén keresztül szúrós szagú 

füstöt eregetett a völgy friss levegőjébe. 

Rozi ébredt, megrázta maga mellett Joskót, a férjét, de sehogyan sem tudott lelket verni belé:  

– Kelj fel édes uram, nem késhetsz el! Hallod? Harangoznak!  

– Hagyj, éppen most vágtam szájon a faszénszagú kürtődugó Stuller Antit, mert mindig 

parancsolni akar! 

– Majd téged meg Fazola uram vág szájon, ha elkésel. Előtte még az irodát is be kell fűteni, 

tudod milyen fagyos. Az asszonyom házát is nézd meg, oda is kell fa! 

A múlt héten Tekla asszony is kiköltözött Egerből, mert a telet ott töltötték. Joskó egy nagykosár 

fát vitt be, éppen az ajtóval bajlódott, mert a kosár füle beleakadt a kilincsbe. 
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A szobában Tekla kisasszony már az ablaknál ült és kézimunkázott, úgy félvállról nézte, hogy 

Joskó a kosár fával szerencsétlenkedik. A sarokban az ajtó mellett embertől is magasabb 

vaskályha már ontotta a meleget. Így reggel, még felfért a meleg, barátságosabb volt a ház 

levegője. 

– Megrakjam a kályhát, asszonyom! – kérdezte Joskó. 

– Nem kell rá tenni, Henrik már megrakta. Tegye csak le a kosár fát a kályha mellé! – válaszolta 

Tekla asszony. 

A Hetemér alatt, pontosan szemben a kohóval, kicsit ferdén volt az irodaház. Az egyik szoba 

iroda, a másik pedig Fischer Jónás kohómester lakása lesz, aki éppen ma fog jönni Dobsináról. A 

kályhákba már pattogott a tűz, Joskó a székeket felrakta az asztalra, hogy fel tudjon seperni. Alig 

hogy végzett a munkával, megjött Fazola uram, fázósan dörzsölgette kezeit a vaskályha mellett. 

– Nem fűt ez a nyomorult vaskályha! Mintha csak egy száll gyertya, lobogna benne! Kandalló 

kellene ide, az legalább felmelegítené az embert! 

– Dehogyis kandalló, gazuram! Egy pohár tiborddaróci vörös, az meg teszi, mert ha meg nem 

sértem gazduramat, mostanában olyan sápadt, mint a vízbe fulladt halott! 

– Na, elég a szájalásból Joskó fiam! Hanem ha a nap átmegy a völgy fölött, készülj, fogj be, és 

menj le Miskolcra, a búzatérre, mert oda érkezik postakocsival Fischer Jónás kohómester uram 

Dobsináról. Ott várd! Hazafelé fordulj a Királymalomhoz és lökj fel egy zsák lisztet, a kocsmát 

kerüld, mert megbicskáznak, tudod, megígérték a győri fuvarosok! 

 

A kincstári kezelésbe vétel óta egy év telt el. Itt a massánál a csapolt nyersvas minősége 

nem javult, egyszer úgy tőrt, mint az üveg, máskor meg nyújtható volt. Hiába volt Róniczon, 

Kőnig hámorsáfár hivatalában, és tanulmányozta a vasolvasztást, nem tudott rájönni, hogy hol 

van a hiba. Most ezért kellett drága pénzen leszerződtetni Fischer Jónás kohómester Dobsináról, 

hogy találja meg a hiba forrását. Vegye kézbe a kohót legalább egy évre.  

 

A völgy fölött, a Borovnyák-hegy tetején a nap éppen alábukott, sugarai a fák törzsei között 

még bevilágították szemközt a Jávor-hegyet. A kohótéren a völgyben már szürkült. A massa 

tetején az égő torokgáz sápadt sárgás fénye pislákolva világított. Az emberek pakolgattak, 

szedelőzködtek. Az egyhangú csendet Miskolc felől érkező kocsi zöreje verte fel. 

– Jön Joskó! Hozza Fischer Jónás mester uramat! – kiáltott át Fazola mesternek Stuller. 
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A kocsi az iroda elé kanyarodott. Fischer mester úr az iroda épület egyik szobáját kapta szállásul. 

Joskó és az egyik segéd, Stuller Anti segédkezett a pakkok lepakolásában, közben Rozi is 

előkerült egy demizsonnal kezében. 

– Isten hozta Fischer uram – köszöntötte ismerőse, Fazola mester. 

– Ez az ügyes Joskó fiú hozott, de Isten is segédkezett! – válaszolta Fischer uram. 

– A megérkezésére egy pohár bort!–  kínálta koccintásra a vörös borral telt poharakat Fazola 

uram. Fischer uram a ház előtt a kohótéren hajtotta fel érkezésére az áldomást, miközben, 

rápillantott a massa tetején égő torokgáz sápadt sárgás fényére, ami pislákolva világított. 

– Fazola uram nem jól jár a kohó, kevés levegőt kap! – majd nyugovóra tértek. 

 

Másnap, kora reggel, alig hogy csillapodott a harangzúgás a völgyben, Fischer mester 

hangját hallani lehetett a massa felöl. Osztogatta a parancsokat, éppen Stuller József kohómester 

fiát, Antit szedte ráncba, mert a bőrfújtatók ki voltak repedezve, a levegő kifújt. 

– Antal, oda van bízva a gépészet! Mindig legyen egy tartalék fujtató, amit ha kell, azonnal 

lehessen cserélni! Ha kevés a levegő a vas nem olvad, benne marad a salak. 

– Fischer uram, nem győzöm! A vízvezeték is az enyém, ha befolyik a víz, Fazola uram megöl! 

Megöli, megöli, – morogta Fischer mester. A hangoskodásra Fazola Henrik is előkerült. 

– Mi baj Fischer uram! – kérdezte. 

– Stuller Antal mellé tegyük Schmidt Józsit, ők ügyeljenek a gépészetre, meg a vízvezetékre. A 

két legény már fogja bírni a gépészetet. Fazola uram kerítsen ácsot, és még egy fújtatót be kell 

állítani, mer a két bőrös, nem bírja levegővel a massát, három fújtató kell!– adta ki a parancsot 

Fischer. 

A kohótéren helyre állt a rend, mindenki a dolgát végezte. Fischer mester úr nagy gonddal tekerte 

fel a lepedő nagyságú papírtekercset, amin mindenféle rajzok voltak, majd egy darab madzaggal 

átkötötte.  

– Na mehetünk Fazola uram, menjünk az irodába, mert Szomolnokról levelet hoztam.  

Az irodában kellemes meleg volt a vaskályhától. Így reggelente Joskó befűti a kályhát, megrakja, 

aztán hagyja leégni. Napközben nincs szükség a fűtésre, télen, ha kell, még délután egyszer befűt. 

A két mester miután belépett az irodába, a kabátokat felakasztgatták a gerendába ütött fogasokra, 

és a szoba közepére tolt nagy kerek asztal mellé leültek. 

– Itt a levél! Szomolnokról, a bányászati felügyelőségről, Von Deschan Gottfried királyi 
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bányatanácsos írt, és ezzel a viaszpecsétes levelet átnyújtotta Fischer mester. 

 

Fazola mester a kapott levelet vizsgálgatta, majd az ablak elé húzta a nagy támlás 

karosszéket, pipára gyújtott. A pecsét fölött ez állt:  

A diósgyőri császári királyi és társulati vasgyárnál gyárvezetőként alkalmazott Fazola Henrik 

részére. A címeres viaszpecsétet feltörte és a levelet és maga előtt kigöngyölítette, – na betart egy 

darabig, morogta füstölgő pipájával a szájában. 

 

Von Deschan Gottfried királyi bányatanácsos  

szomolnoki bányászati felügyelőség 

 

Tekintetes Fazola Henrik gyárvezető Úr! 

 

Az elmúlt időben a massánál és a hámorokban a munkafegyelem lazulásának 

következtében kevés, és többször rossz minőségű nyersvasat, öntvény gyártanak. 

Indokolatlanul és többször előfordul, hogy a nem várt időjárási körülményekre 

fogják a termelés kiesését. Fazola uram heteket tölt távol a massától, és saját 

kutatásaira fordítja idejét, ahelyett, hogy a gyár irányításával foglalkozna. 

Felületes jelentéseiből kitűnik, hogy a vártnál, pontosabban a beígért haszonnál 

kevesebbet termel, mondhatnám, hogy haszon nélkül működik. A diósgyőri 

koronauradalom is panaszos levelekkel ostromol, aminek az okozója Ön, Fazola 

uram! 

A további károk és panaszok elkerülésére a szomolnoki bányászati felügyelőség és 

a selmecbányai főkamaragrófság utasítást ad ki a szentléleki vasmű, vagy 

helyesebben, a diósgyőri cs. kir. és társulati vasmű működésének fellendülése 

ügyében! 

 

UZASÍTÁS 
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Illő tisztelettel és engedelmességet tanúsítson a bécsi udvari kamara, 

valamint a szomolnoki bánya-felügyelőség, továbbá a diósgyőri vasgyár 

felügyeletével megbízott von Deschan Gottfried királyi bányatanácsos iránt. Az 

ottani sáfárral együtt irányítsa a műszakokat a bányáknál. Jelölje ki a hónaponként 

termelendő vaskőmennyiséget. Gyakran vizsgálja felül a bányákat. Nagy 

körültekintéssel járjon el, hogy a leggazdaságosabban történjen a vaskő 

kitermelése és a nagyolvasztóhoz való szállítása. A meddő, és hasznavehetetlen 

követ jól különítsék el. A havonta termelendő vaskövet csakis a gyárvezető és a 

sáfár oszthatják el. Mindig idejében gondoskodni kell arról, hogy a környékbeli 

földesúri jobbágyok jó úton, – különösen télen, mikor más keresethez nem jutnak– 

szállítsák a vaskövet a massához. Gondoskodjék arról is, hogy az ott alkalmazott 

szén- és vasmérő minden szállítmányt lemázsáljon. 

Gondoskodni kell arról, hogy a nagyolvasztónál a szükséges vaskőben hiány 

ne álljon elő, a zúzóműnél is kellő mennyiség legyen. Ügyeljen, hogy az olvasztóból 

tiszta, lehetőleg salakmentes nyersvasat termeljenek. A tisztátalan, vasrészekkel tele 

salakot azonban zúzásra szállítsák vissza. A szükséges szénben se legyen hiány. 

Idejében szállítassa a helyszínre mindazt, ami a kohó üzeméhez szükséges. 

Gondoskodjék a nyersvasnak a hámorokba szállításáról, az utóbbiakhoz szükséges 

nyersanyagot, – kvarc stb.– beszerzéséről. Mindent kövessen el, hogy a gyárnak 

felesleges és költséges anyagokat ne szerezzenek be.  

A szénégetésnél, favágásnál, hámorműveknél ügyeljen, hogy semmi pazarlás 

ne történjen. A hámorból vasat el ne lopjanak, a szénégetők felesleges szenet ne 

állítsanak elő. A favágók a fát megfelelően darabolják. A szénfuvarosokat lássa el 

jó zsákokkal. Nem szabad megengedni, hogy boksabontás után a szenet szállítsák, 

de elvitelkor mérlegelve legyen. A hámoroknál mindig rendelkezésre álljon a 

szükséges nyersvas. A frisselő mesterek ne lépjék túl a megkívánt hőfokot és 
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szénmennyiséget. Munkájuk közben ne lustálkodjanak. 

Ne intézkedjék önkényesen, hanem előzetesen mindent tárgyaljon meg 

tiszttársaival, fontos ügyekben tegye meg a jelentést. A legsúlyosabb felelősség 

mellett tilos önhatalmúan új épületek építését vagy helyreállításokat 

kezdeményezni. 

Hetenként a gyár tisztviselőivel megbeszélést tartson hivatalában. Hónap 

végén a négyheti jegyzőkönyv alapján havi jelentést kell készíteni s ezt legkésőbb a 

következő hónap derekáig, bérjegyzékkel anyag- és pénztárnapló kivonatokkal, 

fontos esetekben sürgős jelentés alakjában terjessze fel. A gyárhoz küldött 

rendeleteket és utasításokat, a gyár kimenő leveleit rendszeresen vezesse be 

jegyzőkönyvbe. 

Szükséges, hogy kellő számú munkáslétszám fenntartása érdekében 

gondoskodjon arról, hogy azok lisztel, hússal és a többi szükséges élelmiszerrel 

legyenek ellátva. Az élelem számadói teendők elvégzésével megbízott tisztviselővel 

együtt ügyeljen arra, hogy jó és olcsó élelmiszerekben hiány ne legyen. 

Arra törekedjen, hogy a kovácsoltvasat készpénzért vagy legalább két 

százalékos kamattal utólag fizetésre adja el. A gyár készpénzzel mindig el legyen 

látva, hitelbe ne adjon semmit, csak ha hiteles biztosítékot kap. Készpénzt ne 

tartson máshol, csak a kasszában. 

Előre nem látható esetekben körültekintéssel járjon el. A most előírtakat és a 

későbbi rendelkezéseket pontosan hajtsa végre. Az alárendelt tisztviselőknek és 

munkásoknak, a kincstárnak és a társulatnak igyekezzen hasznára válni. Mindent 

kárt kerüljön. A gyárat mielőbb jó és fizető állapotba hozza. 

 

Aláírás: Von Deschan Gottfried királyi bányatanácsos  

 

Fazola miután a levelet elolvasta, egy darabig nézett maga elé, némán, eresztett egy 
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pipafüstöt, és csak ennyit mondott: a kétfejű sas belémeresztette karmait. 
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A Garadna völgyében hirtelen, váratlanul csap le a nyári zivatar. Az egyik percben még a 

kéklő égbolt feszül a völgy fölött, a másik percben a Hetemér felől egy felhő ereszkedik, majd 

terül el a kéklő égbolt alatt, betakarva a völgyet fekete palástjával. Eldördül, majd pillanatok 

múlva fergeteges esőt zúdított alá. 

Így volt ezen a délutánon is. Az ég tetején a nap sugarai még átszűrődtek a felhő szélén, de az égi 

áldás már zuhogott. Mire a jámbor erdei ember fedezéket találhatott volna magának, már a nagy 

esőcseppek csendesedtek. A Jávor-hegyet szivárvány ívelte át, a Garadna megtelt vízzel, emitt-

amott ki is csapott medréből. A hirtelen vihar amilyen gyorsasággal jött, olyan hamar el is vonult.  

 

Az olvasztónál a massa tüdeje, a fujtató szabályosan szuszogott, a vízikerék ütemesen 

nyikorgott ezzel dallamot fabrikálva. A massa fehéren gőzölgött a hirtelen rászakadt esővíztől, 

mert a sok vizet a csatornák nem tudták elvezetni. Az irodaház eresze alatt álldogált Fischer és 

Fazola uram, szemlélve a lezúduló vizet. 

– Fazola uram nem tesz jót a kohónak, hogy a hegytől vizet kap, nem kellett volna közvetlenül a 

hegy mellé építeni, ebből baj lehet, ráadásul a csapolás ideje is itt van! – jelentette ki Fischer 

kohómester. 

– Én is látom, hogy gőzölög a massa, de ha rátöltünk vizes szenet, rosszabbul járhatunk! – 

vakargatta fejét Fazola uram.  
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– Csapolni kellene Fazola uram! – kiállott a massa elől Stuller kohómester. 

– Mennyi ideig lehetne késleltetni a csapolást, Stuller uram? – kiabált vissza Fischer mester. 

– Semeddig! Bőrösödik a salak! – válaszolta Stuller kohómester. 

– Anti, kongasd meg a harangot! – szólt le az irodaház elől Fazola uram. 

Anti a harang nyelvét ide-oda csapkodta, közben kiabálta:  

– Csapoláshoz elkészülni! 

 

A massa előtt a boltíves csapoló nyílásnál Stuller kohómester Anti fiával volt egy párban, a 

másik oldalon az öntőformáknál Schmidt József frisselő és fia János volt a másik pár. A 

salaklehúzás Szepesi Jánosra volt bízva, neki Szin Lajos segédkezett. Ez a csapat már többször 

dolgozott együtt, egymás tekintetéből is tudták mi a teendő. Szepesi Jánosra hosszú kampós 

salaklehúzóval odaállt a csapoló nyílás mellé, készenlétbe. 

– Vizet elzárni, fujtatást beszüntetni! – adta ki az utasítást Fischer kohómester.  

Schmidt Józsi a segéd, máris ugrott a tiltót leereszteni a csatornába, hogy a víz ne zuhogjon rá a 

lapátkerekekre. A másik segéd, Stuller fia Anti, felhúzta a szabadramenő zsilipet amelyen át a 

víz, egy favályún keresztül a patakba ömlött. 

A vízikerék csikorogva megállt, a fújtató is szusszant még egyet és elcsendesedett. 

– A csapoló nyílást beütni, a salakot lehúzni! – hangzott Fischer újabb utasítása. 

Erre két markos legény megragadott egy hosszú vasrudat, és hangos hórukk, kiáltással beledöfték 

a rúd kihegyezett végét a csapolójukba. A massán ütött rés világítani kezdett, majd hirtelen az 

izzó folyékony vas szikrázva tört elő, és a földbe vájt csatornán keresztül az öntőformába ömlött. 

Szepesi uram közben kampós vasrúddal megállította a vas felett úszkáló könnyű salakot, és a 

csatorna mellett, egy földbe vájt gödörbe irányította. 

 

Ekkor nem vár esemény történt. A meghibásodott zsindelyes tetőn keresztül esőív csurgott 

csapolószintre és a salakos gödörbe. Nem vették észre, hogy a gödörben áll a víz és belehúzták a 

folyékony salakot A gödörbe húzott folyékony salak hatalmas durranással fröccsent szét, 

beterítve a zsindelyes tetőt, és a csapolószinten álló embereket. Pillanatok alatt lángba borult a 

tetőzet, és ez emberek ruházata is füstölt,égett. A nagy durranásra kirohantak a kovácsok és a 

frisstűzben dolgozó emberek. Még oda sem értek, már kiabálták:  

– Be a vízbe! Be a vízbe gyorsan! 



 106 

Szepesi kapta a legnagyobb tüzes adagot. Lángoló ruhában ordítozva futkosott a kohótéren, a 

kovácsok meg utána, vizes vödörrel, hogy leöntsék, majd két legény megkapta és a patak vizébe 

fektette. A többiek egyből a patakba dobálták magukat, elfeküdtek benne, és a fájdalomtól 

ordítva oltották el égő ruhájukat. 

Az ordítozásra a kint élők is odasereglettek, jajgattak, siránkoztak 

– Jaj Istenem! Az uram! A fiam! – hallatszott innen is, onnan is. 

Fazola Hebrik az oltást irányította. A kohótéren, aki csak mozogni tudott, segédkezett. Vödrökkel 

hordták a vizet a patakból, akinek nem jutott vödör, az lapátot ragadott, és azzal csapkodta, a még 

égő tüzet.  

Tekla asszony Rozival együtt szaladtak le a kohótérre, és a látványra elszörnyedtek. Rozi 

kétségbeejtően kereste a jajgató sérültek között Joskót, a férjét, s akkor nyugodott meg, amikor 

fent az adagolóhídon meglátta kezében vödörrel. 

Tekla asszony Joskó felé kiáltott: 

– Joskó jöjjön le azonnal, és vágtasson Miskolcra az apámért! Mondja meg neki, hogy azonnal 

jöjjön ki, baleset történt! 

– Anti! – kiáltott Stuller fiának – Szaladj fel Szentlélekre a pálosokhoz, az atyát hozd ide, 

szükség van rá! 

Tekla asszony Rozi segítségével a Garadna vizében fetrengő legsúlyosabb égési sérültet, a 

salaklehúzó Szepesit vették gondozás alá, neki az egész arca, a melle elevenre égett. A többiek 

állapota nem volt olyan súlyos, bár azok is jajgattak a fájdalomtól. Garadna tiszta vize a sebeket 

kimosta, egyben hűsítette is. 

– Jaj, ez az átkozott massa! Hogy tört volna el a lábunk, amikor idejöttünk! – jajveszékelt Szepesi 

felesége. – Tudtam én, hogy egyszer ez lesz a vége! Jaj, drága jó uram! Soha nem lesz belőle már 

ember! – siránkozott. 

Tekla asszony szigorúan leintette: 

– Ne jajveszékeljen, Rebeka, azzal nem segítünk rajta, hanem jöjjön, segítsen, hozzon ki egy 

lepedőt, mártsa a Garadna vizébe, azzal betekerjük, míg megjön az orvos. Rebeka tovább 

siránkozott, jajgatott, közben szaladt a lepedőért. 

Amikor megérkezett Karl Ferenc ezredorvos Tekla édesapja, és az atya Szentlélekről 

szamárháton, a sérülteket már ellátták amennyire lehetett.  

Karl doktor úr utasítására Joskó, Anti és egy-két markos kovácslegény segítségével kiemelték a 
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patakmederből a sérülteket, kezdve a legsúlyosabbal, Szepesivel, akit a parton lepedőre fektettek. 

Karl doktor úr öt látta el elsőnek, majd két kovácslegény sebtében összetákolt hordágyon elvitte. 

Szepesi után még három égési sérültre került a sor. A nap már leköszönt a Borovnyák mögött, 

amikor végeztek. Az atya is készségesen segédkezett, ő gyógyfüveket hozott, és imádkozott a 

sérültek gyógyulásáért. 

 

Karl doktor, indulás előtt búcsúzkodott, Tekla a lánya átkarolta a nyakát: 

– Köszönöm apám, hogy segítettél! 

Karl doktor, magához ölelte leányát, könnyes szemmel felelte: 

– Én köszönöm, hogy hívtál! Bocsáss meg, hogy nem nézek rátok, szégyenkeznem kell, mert 

nem örültem ennek a házasságnak, nem örültem, hogy az egyetlen leányom a vadon asszonya 

legyen. De ma, emberségből vizsgáztál, legyél a vadon, a Garadna völgy asszonya, gondoskodj 

ezekről, a munkás emberekről, ha már a sors ezt szabta neked. Ezen túl nekem kell felnéznem rád 

édes lányom. – közben titkolt könnye Tekla arcára cseppent. 
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A hetek óta tartó hőség után, amit már csak árnyékban lehetett elviselni, az éjszaka kiadós 

zivatar frissítette fel a Garadna völgyét. A felkelő napot, egy jókedvű madársereg, 

hangversenyével köszöntötte. A Jávor-hegy oldalán sietve kapaszkodtak fel a visszamaradt 

felhőcskék. 

A robbanás által leégett tetőszerkezetet új zsindely fedte. Az ácsok kiszélesítették a tetőt, 

hogy az öntödei rész, meg a salaklehúzó is fedve legyen. Fönt az adagolószinten szintén 

javítottak, kibővítették az eső elvezető csatornákat, a szigetelést átvizsgálták ahol kellett ott 

javítottak. Itt is kiszélesítették a tetőszerkezetet, ahol a zsindely hibás volt ott kicserélték újakra. 

Egy nagyon fontos dolog történt még: Fazola gyárvezető úr elrendelte, hogy hirtelen fellépő vihar 

esetén a csapolást el kell halasztani, a folyékony vasra szenet kell adagolni. A szénadag 

megállapítására Stuller kohómester bízta meg. 

– Stuller úr, vihar esetén gondja legyen, hogy az eső ne csapjon be az öntő térre, minden ember 

legyen ilyenkor talpon, hogy ne ismétlődjön meg a múltkori szerencsétlenség. A szénadagra meg 

figyeljen, ne bízza a legényekre, csak annyi szenet, hogy a vas ne hűljön. –adta ki a parancsot 

Fazola a gyárvezető. 

Az új ruhába öltözött massa szinte jókedvűen pöfékelt, eregette a szúrósszagú fehéres 

füstöt. Fischer Jónás Stuller kohómester társaságában, az adagolóhíd korlátjának támaszkodva 

gazdagította pipája révén a massa füstfelhőit. Stuller mester utasításaival hajszolta segédeit, mert 
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az éjszakai esőzés megduzzasztotta az új csatorna vizét.  

– A tiltót engedd lejjebb Anti, mert sok a víz a keréknek! – kiabált le Stuller a hídról. A lezúduló 

víz szaporán forgatta a kereket, ami egy tengelyt forgatott, és a rajta lévő bütykök olyan gyorsan 

működtették a három fujtatót, hogy azok majd elfújták a massát. 

– Jó, harmaddal lejjebb teszem! – kiáltott vissza Stuller fia, Anti. 

Közben megérkezett Fazola. 

– Stuller mester, Fischer mesterrel felmegyünk a Gittához ellenőrizni, tartson rendet!– utasított 

Fazola. 

 

A vörös-kői elágazásnál egy nagy elsimított terület lett kialakítva az anyagok tárolására, itt 

fordultak meg a vaskövet szállító szekerek, itt tárolták szabadon a bükki követ is. A faszéntároló 

pajta, szorosan a vöröskő oldalán lett felépítve, így a hirtelen esőzéstől is védve. Túl a pajtán, a 

patak előtt a munkásház, mellette egy félereszes, elöl nyitott raktár volt. Ez a terület volt a Gitta. 

Amint közel értünk egy kócos puli jött elénk, ismerősen csaholva. A csaholásra a fészerből 

Kmecz, a térmester kászálódott elő. Alakja és termete láttára az elvetemült zsivány is keresztet 

hányna magára. Szőrös ábrázatából csak a szeme világított ki. Mikor meglátott minket, süvegét 

lekapta, és úgy mondta: 

– Isten hozta gazduramékat, mi járatban! – dörmögte a félelmetes emberhegy.  

Jöjjenek csak, van egy kis finom borovicska, az jót tesz, az orvosság. A ház előtti, fából tákolt 

asztalon mérte ki a pálinkát, no egészségükre, és egy vizespohárral felhajtott. Gazduramék is 

igyekeztek követni példáját, de félúton meghátráltak.  

– Jó erős! Miből van?– kérdezte két levegővétel között Fischer uram. 

– Ezt kérem az Isten adta, meg a természet. Ezt a finomságot borókából meg fenyőmagból 

főzöm, itt van a Bükkben, csak ki kell főzni! – válaszolta büszkén az emberhegy. 

A kocsiforduló szélén, kisebb hegynyi vaskő volt kupacokba, vörösbarna színe miatt el sem 

lehetne téveszteni. Fischer mester egy hosszúnyelű kalapáccsal kezdte ütögetni a nagyobb vaskő 

darabokat, majd körbejárta a kupacot, és mint egy kiskakas a szemétdombján elkezdett turkálni. 

– Kmecz mester jöjjön csak ide, nézze, ez a halom tele van meddővel, ez nem jó, ettől nem lesz 

nyersvas! – mérgeskedett Fischer, majd Fazola Henrikhez fordult. 

– Kell ide két ember, aki a meddőt kirostálja, és megtöri a követ ökölnyi nagyságra, az apró követ 

rakják külön, és az kerüljön a frisstűzbe. 
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– Hallotta Kmecz mester, mától csak a kirostált, megtört követ küldje le a csúszdán, a két embert 

megkapja! – utasított Fazola. 

Miután Fischer Jónás lekászálódott a vaskőkupacról, hosszúnyelű kalapácsával intett, hogy 

nézzük meg a faszénpajtát. A pajtában legalább tízfuvarnyi szén volt bepakolva, elől, az ajtóban 

vagy húsz zsák volt egymás mellé rakva, hogy a szén a pajtából ki ne ömöljön. 

– Na, hozzon egy lapátot, és ahova mutatok, onnan vegyen ki mintát, rakja ide a földre, még azt a 

zsákot is borítsa ki, hagy nézzük meg! – mondta Fischer. 

Fischer a kirakott mintát ütögette, tördelte, láthatóan nem volt jókedve. 

– Na nézze! Nézze Fazola uram, ezek az erdei zsiványok miből égetnek, korhadt fából, ennek a 

fele szemét ez a kohóba nem ad hőt! – mérgelődött Fischer mester. 

– Kmecz mester két napra kap még egy legényt, válogassák át a szenet, és mérjék vissza, 

figyeljen oda, ha hozzák a szemet, rosszat ne vegyen át, vagy kereshet útifüvet a talpa alá! 

Megértette! – szólt az emberhegyhez Fazola uram.  

Hogy szelídebb legyen a dörmögő óriás, Fischer mester szólt hozzá megbékélve: 

– Kmecz mester, lássuk azt a demizson, mert a nagy ijedtségre orvosság kell.  

Kmecz, mint egy habkönnyű balerina, ugrott a demizsonért, majd az asztalon lévő koszos 

pléhpohárba töltött, és emelte poharát: Egészségünkre! 

 

Fischer uramék miután megszemlélték a Gittát, a csúszda mellett jöttek lefelé, nézegetve az 

elmés szerkezetet. 

– Kinek a találmánya volt ez a megoldás? – kérdezte Fischer. 

– Hát a kényszeré! – válaszolta röviden Fazola, majd folytatta: A hirtelen eső, amilyen a múltkor 

volt, úgy kimossa az utat, hogy a gödörből két ökör sem látszana ki, és azt feltölteni rengeteg idő. 

Ezért találtam ki, hogy a Gittától, mivel igen lejtős a terület, csúszdát építsünk pléhből, azon 

könnyel legurul az anyag. Le egészen az adagolóhídig, ott fogják meg. Szemlélődés közben 

hamar le is értek az adagolóhídig. Stuller József kohómester és segédje volt a hídon, éppen a 

következő adagot állították össze. A szénmérő talicskával egy kupacba rakta a kimért 

faszénadagot, szegény hórihorgas legény olyan fekete volt a faszénportól, mint egy ördög. A 

kohómester segédje, Anti, a vaskőadag és a mészkő összeállításával volt elfoglalva. A 

tetőszerkezetet tartó egyik oszlopon egy nagy fekete tábla lógott, rajta krétával felírva, az adag 

összetétele: 12 font vaskő, 12 mérő faszén, 60 font mészkő. 
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Fischer mester az adagokat nézegette, a vaskőnél állt meg először, majd a kupacból egy-két 

darabot kidobott. 

– Stuller mester a Gittánál is szóltam, hogy a meddőt szedjék ki, ne kerüljön bele, ha észreveszik 

itt, dobják ki, mert rontja az olvadást! – adta az utasítást Fischer. 

Majd tovább nézelődött, és a faszénadagnál állt meg, látszott rajta, hogy bosszús, mert még a 

pipáját is elővette, ügyetlenül megtömte, de sehogyan sem akart a dohány tüzet fogni, – itt a 

völgyben minden nedves, soha nem szárad ki semmi, még a dohány sem, fogta rá ügyetlenségét a 

természetre. 

– Jöjjön Fazola uram, na nézze meg! Nézze ezt a rossz faszenet, korhadt fából van, ez nem fog 

olvasztani!  

Fazola látva, hogy Fischer bajlódik pipájával, ő is elővette a sajátját, és valamivel nagyobb 

sikerrel meggyújtotta és pöfékelt.  

– Látom! Rossz a fa, rossz fából, rossz faszén lesz! – mérgelődött. 

– Stuller uram, nézesse át a faszénmérővel az egész kupacot, és ha találnak rossz szenet, mérjék 

vissza, nem kerülhet a kohóba meddős vaskő és korhadt szén, a szénadag mától 15 mérő legyen! 

– adta ki az utasítást Fazola, és erre Fischer mester is bólogatott, így jó lesz.  
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Pár nap múlva július vége, a hőség elviselhetetlen, a levegő szinte mozdulatlanul állt. Aki 

nagyobbat mer szippantani a levegőből, bizony megégetheti a torkát. Fentebb a puszta tetején a 

kocsis Joskóék kukoricása szenved a melegtől, levelei furulyaként zsugorodtak össze, szinte 

felismerhetetlen alakot öltve. Ettől a látványtól még a hétpróbás zsivány is összerezzenne az éj 

leple alatt, zsákmány után járva. A Garadnában olyan kevés a víz, hogy még a gatyája szára sem 

lenne vizes, ha hűsítés miatt beleállna valaki. A kevés víztől a fújtató kerekei alig forogtak, 

amitől olyan keservesen nyikorogtak, hogy az ember fogfájása is előjönne. A kohónál embert 

nem látni, két legény lapátra támaszkodva a szomorú Szűz Máriát is megkeserítő képpel 

ácsorgott. A forró levegőben a kohó füstje nem látszik. A szentléleki út felett varjak károgása és 

egy vércse eszeveszett sivalkodása jelzi, hogy Dédes felől lovas érkezik. A lovak patái amint 

hozzácsapódnak a köves út keréktörő felületéhez olyan hangot adnak, mintha ezer üvegcserepet 

tördelnének össze. A paták zaja lehallatszik a kohóhoz. 

Az ácsorgó legények közül az egyik a kalapja alól felsandít a szentléleki szurdok felé, és 

egykedvűen mormolja: 

– Lovas közeledik! 

– Ja, vágtat, – mondja a másik legény. 

– Vajon mi az a sürgős, ha így jön le, a vízmosásnál kitöri a nyakát. 

– Az biztos, – kapja a választ. 
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– Fazola úr mondta, hogy temessük be a vízátfolyást! 

– Azt mondta, de most nem esik! 

– Nem, de a héten már két ökrösszekér szenvedett ott! 

– Az egyik már nem szenved! 

– Nem, mert az egyiket még esszük! 

– Ja, a másik meg füstön van! 

– Lesz télére! 

 

A két legény elmélkedését a lovas éktelen ordítása szakította félbe. Ordított a lovas, ahogy a 

torkán kifért. A szurdokvölgyben a hangja a Hetemértől a Guláig verődött, amitől olyan artikulált 

lett, hogy még a karámban zárt vaddisznó is, – amit a favágók fogtak be májusban–  magához 

ölelte tavasszal született három csíkos malacát. 

– Bánya robbant Dédesen! Fazola uram! Bánya robbant Dédesen! Az Erzsébet tárna berobbant! 

Az éktelen hangzavarból még nem lehetett tisztán kivenni, hogy mi is történt, de a kohótérre 

innen is, onnan is emberek szaladtak. Mire a lovas a kohótérre ért már mindenki ott volt. 

– Fazola uram! Emberek! Egy órája sincs, hogy az Erzsébet tárna berobbant! 

Egy csapat ember dolgozott lent, műszakon volt a Török sikta! 

Fazola az emberek elé állt: 

– Emberek a mentést megszervezem! 

– A kohónál a kohómester és két segédje, valamint az asszonyok maradjanak! A többiek 

szerszámokkal, vízzel, kevés élelemmel szekérre, és máris induljanak a bányához! 

Négy szekér menjen! 

Én lóháton megyek! 

Joskó! Fogj be a kétkerekű kocsiba, és ahogyan tudsz, igyekezz le Diósgyőrbe az uradalomhoz 

jelenteni, majd gyere a bányához! 

 

A régi bányabejárat mellett egy sereg ember álldogált és várták a híreket azokról, akik még 

nem kerültek elő. Amint lement a nap, kísérteties csend borult a telepre. A füst és a lőpor savas 

szaga a völgy fölött lebegett. Lámpások fénye villant a sötétben, és világította meg a várakozók 

arcát. 

– Mit gondol, miért tart ilyen sokáig? – kérdezte halkan Tekla asszony. Ahogy beszélt hangja 



 114 

remegett a forró esti levegőben. 

A mellette álló megrázta fejét.  

– Nem tudom. 

– Az Istenért! Csak jönnének ki onnan, mielőtt az egész domb beomlik rájuk. 

Tekla asszony karba tette a kezét, és megborzongott. Pontosan tisztában volt vele, milyen 

kockázatot vállal férje Fazola, és a mentőosztag többi tagja. 

Tekla asszony a mellette álló asszonyhoz fordult: 

– Az uram nem adja fel a keresést, míg meg nem talál mindenkit – mondta feszült hangon. 

Felelősnek érzi magát, azokért az emberekért!  

A bánya bejáratánál valaki felkiáltott: 

– Jönnek! Emberek ide! Jönnek felfelé a tárnából! 

Egy örökkévalóságnak tűnő idő múlva két férfi emelkedett fel az alagút szájából, térdük 

megrogyott a karjaikban tartott test súlya alatt. 

Tekla asszony szájához kapta tenyerét, hogy visszafogja sikolyát. 

Az emberek a földre tették a testet, egymás mellé, arccal az ég felé. 

Egy perccel később újabb két férfi ért fel a bányából. Ők is egy ember kicsavarodott, megtört 

testét cipelték, ő volt a harmadik, őt is a két kiterített fiú mellé tették. 

De hol van a többi ember! Hol van Török? – kiáltotta Tekla asszony. 

Tekla asszonyon erőt vett a bánat és a szomorúság, a szájára szorította öklét, hogy elfojtsa a 

torkából feltörő fájdalom teli sírást. Keserűség és tehetetlenség töltötte el. Szavait az ég felé 

intézte: 

– Hát senki nem hal meg természetes halállal egy bányásztelepen? Minden halál magában 

hordozza a katasztrófa borzalmát? 

Fazola még nem kerül elő addig, amíg a harmadik holtestet fel nem hozzák. Amikor utolsóként 

kilépett, a lába majdnem összecsuklott. Kitartotta a kezét, hogy visszanyerje egyensúlyát. 

Tekla asszony odarohant, hogy segítsen. 

Fazola a karjaival átölelte, és szorosan magához szorította feleségét. Arcát az asszony hajába 

temette, és nagy teste megrázkódott. 

– Nem tudtam megmenteni őket!– zokogta. 

– Megmentetted, amit tudtál! – mondta Tekla a férje ölelésében. Senki sem kívánhat többet. 

– Egy ember még mindig lenn van!– tért magához Fazola. 
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– Ugye nem azon töröd a fejed, hogy oda visszamész? 

– Nincs más választásom, le kell mennem, egy ember még lent van, meg kell találnom. 

– Már mindent megtettél, amit lehetett, nincs értelme az életedet kockáztatni csak azért, hogy 

még egy holttestet felhozzál abból a tárnából. 

– Igaza van Tekla asszonynak – szólalt meg egy hang. Vakmerőség lenne visszamenni. 

Végük Fazola belátta, és feladta a mentést. 

– Megyek! – mondta Fazola. A halottakat is el kell szállítani, intézkednem kell! 

A halottak közül kettőnek nem volt családja, nőtlenek voltak, de a harmadik, az egy feleséget és 

két árvát hagyott hátra Dédesen. 

Ez a gyerek ki? – mutatott Fazola az egyik halott fiúra. 

– Ez… itt…ez nekézsenyi gyerek – válaszolt egy veres képű bányász. – Ennek a gyereknek még 

a szépapja is bányász volt. Úgy mondták a faluban, hogy az öreg az egri töröknek is szedte a 

vaskövet. Egyszer megesett, hogy a mókás öreg megviccelte a törököt, és vaskő helyett egy 

szekérderék szenet vitt Csokvából. Volt utána mulatság, mer’ a török sem hagyta magát, feldúlta 

az öreg után a falut de hiába. Úgy beszélték az öregek, hogy felment a Bükkbe és beállt 

Vidróczkyhoz betyárkodni. 

– Elég a meséből! – emelte fel hangját Fazola. – Ez a másik gyerek ki, honnan van?  

– Az …szegény… úgy tudom ományi, vagy csokvai, én azt pontosan nem tudom de, van itt egy 

földije, az majd előkerül.  

– Terítsenek ponyvát a halottakra, amíg a szekér meg nem érkezik! – parancsolta Fazola. 

Már csak néhány óra maradt hajnalig, amikor a mentőcsapat szomorúan és fáradtan elindult 

a hegyen keresztül vissza Szentlélekpusztára, vissza a massához. 
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Délelőtt tíz óra lehetett, a nap ilyenkor kezd besütni a völgybe, citromsárga sugarai 

perzselően égettek. Fazoláék házának ajtaja nyitva volt, a mester az ágyban feküdt, homlokán egy 

vizes kendő, láza volt. Meghűlt a dédesi bányamentésnél, mert egész nap egy száll vizes ingben 

volt. Már az éjszaka belázasodott, vizes ruházni kellett. A kis Frigyes és a pólyás Borbála a 

nagyobbik szobában játszottak. Tekla asszony ott ült az ágy szélén, és cserélgette a férje 

homlokán a vizes ruhát. 

– Hívjam apámat Miskolcról? – kérdezte felesége. 

– Nem, egy megfázásért ne lovagoljon ki, hanem küld fel Joskót Szentlélekre az atyához, hozzon 

gyógyfüvet, majd az segít! – válaszolt vissza Fazola. 

Az ajtón kopognak, vagy inkább dübögtetik. 

– Jöjjön be! – szólt ki Tekla asszony. 

– Joskótól hallottam – mondja dörmögő hangon egy emberhegy–, hogy gazduram beteg, hoztam 

egy kis orvosságot, ez meggyógyítja! – és a demizsont letette az ágy mellé. 

Alig kongatták el a delet, Rozi jött egy tál, forró ebéddel. 

– Gazduram jöjjön, üljön az asztalhoz, tyúkhúsleves, a legjobb tudományom szerint főztem, volt, 

hogy a halott is felébredt, azt mondják. Van egy kis hegyes erős paprika is, tegye bele! 

– Jóval biztatsz Rozi, de azért köszönöm! 

A gazdám tényleg beteg, mert még soha nem mondta, hogy köszönöm, – mormogta Rozi kifelé 
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menet. 

Fazola Henrik alig fejezte be az ebédet, lovas állt meg a háza előtt. A kis Frigyes ijedtében 

beszaladt a házba, és az asztal mellett állt meg. 

– Édesapám egy lovas jött ide! Egy lovas hajdú, kardja is van meg puskája! – mondta a gyerek 

lihegve. Mire Fazola uram felnézett, a hajdú már ott állt az ajtóban. 

– Adjon Isten jó napot mester uram, Egerből jöttem a magisztrátus küldött, pecsétes levelet 

hoztam kegyelmednek! – ezzel a hajdú átadta az összetekert levelet. 

– Magának is jó napot, atyafi, üljön le, – és töltött egy pohárral a demizsonból Fazola uram. 

– Ha meg nem sértem mester uram, mi ez az ital? – kérdezte a hajdú. 

– Ez, ez kérem bükki orvosság, csak itt terem! – válaszolta a mester. 

 

Félóra sem telt el, s karimás kalapját homlokába húzva, már a zörgő kocsin utazott a mester 

Eger felé. Erőtlenül dőlt hátra a pokróccal kipárnázott ülésen, rázta a hideg, hideg verejték tette 

nyirkossá a testén a ruhát. Joskó hátra-hátratekintett gazdájára, és a mögöttük lovagoló hajdúra. 

Még két óra sem telt el de a szekér már az egri utcán zörgött, Joskó kissé visszafogta lovait, és 

szelíd hangon megkérdezte? 

– Borbélyhoz kellene betérni előbb, egy érvágásra gazduram! Odavigyem? 

– Nem, menjünk a magisztrátusba, az egri urak már várnak! – válaszolta Fazola. 

A megyeháza várójában Fazola egy tulipános faragású székbe ült, lábait kinyújtva hátradőlt, na 

vajon mit akarnak az urak, hogy lovas hajdúval kísérik a Bükkből? – gondolta magában. 

Alig pihent egy kicsit, alig elmélkedett, már jött is egy hajdú. 

– Fazola úr, bemehet! – mondta a hajdú. 

 

Fazola gyorsan felállt a karosszékből, belépett a zord szobába, az ajtó mellett egy négyajtós 

almárium állt, vastag könyvekkel, irományokkal tele. A borotvált arcú, rövidlátó Kulcsár Kázmér 

zöld posztóval leterített asztal mögött ült, és a belépő hámorost vizsgálgatta, majd felállt, az 

almáriumhoz lépett és hosszú keresgélés után papirosokat rakott az asztalra. 

– Kegyelmed, Fazola uram, egy éve halogatja kifizetni a részvényeseket, panaszt nyújtottak be 

kegyelmed ellen!– mit szól, mondta szemrehányó hangon Kulcsár. 

– Tisztelettel, a megyeházán úgy mondták, hogy a fizetés Lőrinc napja után járandó! Kulcsár 

uram hívására láthatja, betegen is eljöttem! – mondta alázattal Fazola. 
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– A magisztrátus megvizsgálta panaszos beadványokat és úgy döntött, hogy Fazola uram 

haladéktalanul fizessen be ezer forintot a törlesztésbe! – jelentette ki Kulcsár. 

Fazola megdermedt ezekre a számokra. Felháborodása még a fájdalmát is felülmúlta. 

– Hogy én ezer, ezer forintot fizessek be egy veszteséges esztendő után? Hogy amikor 

mindenemből kiforgatott a kamaragrófság, most ennyi pénzt számoljak le a magisztrátusnak? 

Miből, teremtő Istenem, nekem ennyi nincs! 

 

Kulcsár uram érzéktelenül hallgatta, aztán hivatalos hangon magyarázta a felhevült hámorosnak: 

– Ha kegyelmednek, Fazola uram annyi sok mindenre futja, ezt sem halaszthatja tovább. A 

városnak is nagy a gondja, a kaszából minden Bécs felé csurog, nem nekünk adja a pénzt. Mi a 

kegyelmed porcióját le nem szállíthatjuk, arra nincs felhatalmazás. A tartozást fizesse meg, mert 

ebből baj lehet! 

 

Fazola Henrik nem adta meg magát, tovább érvelt, tovább győzködte a konok Kulcsárt. 

– Kulcsár uram tudhatja, ha meg nem, hát tudja meg, hogy ebben az országban hősi cselekedet, 

amit én megtettem. Tudja születésre, nem vagyok magyar, de pénz hoztam be az országba, és 

nem támaszkodtam senkire, a magam kevés erejéből gazdagítottam ez az országot. Most így 

fizetek érte! 

Fazola mester, a Garadna völgyi massa építője, hámoros és gyárvezető, felugrott a székről, láztól 

és felindulástól vérvörös arccal. 

– Ezt én megértem, Fazola uram, de énnekem a kincstár eskü alatt meghagyta, hogy az ország 

pénzét szigorral behajtsam. Kegyelmed velem hasztalan vitázik. 

– Hogy én vitázom, megbocsásson! Hány szegény embert etet az egri városi kassza? Mert én 

tizennyolc családot tartok étellel, pénzel a massa után! 

– Kegyelmed vakmerő ember, mert fiatal, – dörmögte Kázmér. 

– Meddig adhat haladékot? 

– Nincs haladék, nem adhatok, értse meg végre mester uram, a törvény! – csapot az asztalra 

dühében Kázmér. 

Fazola tomboló dühvel fizetett, és azt gondolta ez az utolsó pénzem, az emberek bére! 

– Még van mondanivalóm Fazola uram, ez már jobb lesz! A jövő héten kezdődik a tizenöt napos 

debreceni vásár, a Mihály napi, négy szekérrel induljon! A debreceni Sesztina János céhes 
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vaskereskedő atyafival már váltottam levelet, egy kocsi rúdvas kell a kovácsoknak, meg egy 

kocsi öntöttvas árú, legyen rajta többféle lábas, meg kályha, a kályhából cifra és nagy, azt átveszi, 

ez biztos. Két kocsival meg menjen a piacra, biztosítom, hogy másnapra elad mindent, lesz belőle 

pénz.  

 

Joskó mellére csuklott fejjel a bakon aludt, amikor a mester a kocsira felmászott és az ülésre 

roskadt. A legény felébredt, gazduram az, majd fogta a gyeplőt, és emelte az ostort a két csikóra. 

– Na, haza a Bükkbe! – adta ki a parancsot Joskó. 

 

A mester fejfájása az elmúlt fél órában tompa, szorongó nyomássá változott, úgy érezte, 

mintha prés fogná át a fejét. Ki hitte volna, hogy ennyi gondot kelljen elviselni. Keserűség és 

bágyadt erőtlenség kerítette hatalmába. Érdemes-e? Rámegy minden pénz, egészség fiatalság. Az 

útja már nem a gazdagságba visz, úgy látszik ez törvény. 

Mire megérkeztek, Fazola mester már aludt a pokróc alatt, a láztól zilálva, mint a massája 

fújtatója. A háza előtt éppen két legény álldogált, amikor a kocsi megállt az emelkedőn, Joskó 

lekászálódott a lovak mögül. A két legény felkapta a mester könnyű bágyadt testét, és mintha 

karosszékbe ülne, olyan mozdulatban vitték be a házba. Tekla asszony gyorsan ágyat vetett, és 

férjét fülig betakarta a kövér dunnával.  

– Meghallhat. – aggodalmaskodott Tekla asszony, és rohant vizes ruháért. A vaskályhára vizet 

tett fel forrni, majd bele tette azokat a gyógynövényeket, amelyeket az atya hozott, jó erős teát 

készített. 

– Igya meg kedves uram, ez jót tesz, ettől kiizzad, elmegy a nyavalyája! – biztatta Tekla asszony. 

Fazola uram másnap délben ébredt, láza már nem volt, de a gyengeségtől még nem kelt fel a 

meleg dunna alól.  

– Teklám, hívasd már ide Stuller Antit meg Schmidt Józsit, Szepesi uram is jöjjön, beszédem van 

velük! 

Mire Fazola bekanalazta Rozi gyógylevesét, az emberek már itt álltak az ajtóban. 

– Hivatott minket mester uram? – dugta be a fejét az ajtórésen Anti. 

– Jöjjenek be, üljenek csak ide, ide az asztal köré, mellém! – Szólt vissza a mester, majd folytatta: 

Két nap múlva szerdán indulunk Debrecenbe négy szekérrel, úgy készüljenek. Két szekeret 

rakjanak meg lábassal, meg üstökkel, legyen rajra vaskályha is! A másik két szekeret pedig 
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nyújtott vassal pakolják meg, annyit, amennyit a lovak elbírnak! Joskó fiam, legyen gondod az 

ekhóra, nehogy beázzon a vas! 

 

Miskolc után óránként tűnt fel egy-egy szegényes falu. Polgárt elhagyva, az út inkább 

valamiféle csapásnak nevezhető, abból is a rosszabbik fajtából. Az arra járó szekerek, 

postakocsik minden gödröt, pocsolyát kerülgettek, ezért a kocsisnak volt dolga a sík pusztán. Itt 

kezdődőt igazán a pusztaság, szekérrel, útszéli vándorral nem is találkoztunk a pusztai úton. 

Fazola nem győzött csodálkozni a napnyugtában, amelynek igazán most volt tanúja a magyar 

Alföldön. Már alkonyodott, de a négy ekhós szekér messze volt mindenféle emberi településtől, a 

puszta közepén. A távolban a pásztorok óriás szúnyoghoz hasonló gémeskútjait lehetett látni, 

amelyek időről időre feltűntek valahol a látóhatár szélén. A mester nem tudott betelni a 

naplemente látványával, mert látott már napnyugtát a Rajna-völgyben és a lagúnák városában, 

amikor a nap utolsó sugarai arannyal hintették be Velence háztetőit, de ilyen fenséges látványban, 

amit a magyar puszta adott, még nem volt része. A végelláthatatlan pusztaságban minden 

félórányira találni egyedülálló kocsmát, ahol az utazó szekeres megállhat kicsit pihenni. A 

kocsmában silány savanyú bort mérnek, ha éhes a vándor meg kell várni, hogy főzzenek. 

Böszörménytől, szekérrel jó két órára van Debrecen, ez az út jobb volt, mint a pusztai, itt már 

útkaparók javítgatták, döngölték a föld utat. Esteledett, eltelt az utazással három nap, míg a négy 

ekhós szekér a massai vasárujával beért a puszta fővárosába, Debrecenbe. 

 

A Mester utcai városkapuban egy alacsony, inkább a hordóhoz hasonlító, nagybajuszú 

hajdú intett megállást. Kicsit álldogált, jobbról is, balról is, mustrálgatta a jövevényeket, majd a 

kocsihoz jött, és köszönés helyett gyanúsan kérdezet: 

– Honnan, atyafiak! 

– Diósgyőrből, a vashámorból, vasat hoztunk a piacra tekintetes uram!– szólt le Fazola Henrik a 

bakról. 

A hajdú nem válaszolt, nem szólt egy darabig, látszott rajta, hogy számol magában, birkózik a 

számokkal, majd nagy sokára sugárzó arccal, szinte diadalmasan szólalt meg: 

– No atyafiak, négy szekér az négy forint! – majd intett a hajdú, hogy mehetnek. 

 

Ezen az éjszakán senki nem aludt a Bécsből, Selmecből érkezett árukaraván ricsaja miatt. A 



 121 

bécsiek, alig valamivel éjfél előtt döcögtek be nehéz szekereikkel. Amerre elmentek felverték az 

alvók nyugalmát. A bükki csendhez szokott embereket már három napja ébrenlétre kárhoztatta a 

városi lárma, nem bírtak megpihenni.  

Hűvös volt az éjszaka, a kora őszi szél fel-alá rohant a hajdúsági pusztán. Felkelt ágyából 

odament az ablakhoz és becsukta, de így is lehetett hallani a piac felől a hangos beszédet. Pirkadt 

már, mire elcsendesült a zaj az utcán, a csendre el is szenderedett, elaludt.  

Az ajtón dörömböltek, felugrott, és csodálkozott, hogy verőfényes reggel van. 

– Mester uram, ébredjen, nem győztem már várni odalent. A vevők, pénz áll a házhoz! – 

lelkesedett Joskó. 

A piac utcában, rögtön a hatvan utca után, a nagyhíd mellett volt egymás mellé állítva a négy 

ekhós szekér, innen árulták portékájukat Fazoláék. Kovács mesterek nézegették, vizsgálgatták, a 

csengését hallgatták a vasnak. 

– Nincs rossz csengése, hogy mérik a bükki vas mázsáját? – kérdezgették az érdeklődők. 

– A nyújtott vasé tíz, a bugavasé hat forint! – válaszolta Anti. 

Az egyik füstös képű hadházi kovács vásárolt is a nyújtott vasból egy szekérderékra valót. 

– Kell patkónak, meg abroncsnak! – mondta, és még két vaskályhát levett a szekérről. Gazduram 

ezt is írja mellé! 

Az érdeklődők látva, hogy fogy a vas a szekérről, egymás után szedegették le a vasat, 

mondogatták egymás között: jó vasnak néz ki ez a Bükki, jöjjön kegyelmed máskor is!  

– Gazduram, gazduram, azt üzeni Sesztina vaskereskedő innen a boltból, hogy két szekérrel, a kis 

Új utca felől vigyük be a vasat az udvarba!– kiabálta át a tömegen Joskó. 

A vasudvarban már várta a szekeret Sesztina János, nézegette a portékát, tetszett neki a kínált 

vas: 

– Szerszámokat nem hoztak, ásót, kapát, kaszát, csákányt meg baltákat? – ez kell a parasztnak, ez 

is kell ide. 

Fazola Henrik örült, hogy kereset cikk lett a bükki vas és örült a pénznek is, amit a két kocsi 

árúért kapott egyben. Sesztina urammal kötöttek is megállapodást, hogy minden esedékes vásárra 

hozzon vasárut. 

– Kedves Fazola uram legközelebb már csak áprilisban találkozunk, a Szent György napi 

vásáron, Isten áldja meg kegyelmedet! – búcsúzott Sesztina János vaskereskedő. 

Délutánra a szekerekről eladtak mindent, elfogyott az árú, a legények már pakolgattak, mire 
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Fazola uram előkerült. 

– Na emberek, menjenek, nézzenek szét a vásárban, egy óra múlva legyenek itt! – majd 

mindenkinek egy csizmára valót nyomot a markába. 

Indulás előtt még bevásároltak, a kenyérsütőktől, négy talyigakerék nagyságú kenyeret, – ami 

híres-e vidéken – vastag, fehér szalonnát, amit a hegyek között nem ismernek, és még egy-két 

vásárfiát, Tekla asszonynak, Frigyesnek, és a pici Borbálának. 

Esteledett mire a Mester utcai városkapuhoz értek, éppen harangozták a kapuzárást. Mikor 

meglátta őket a nagybajuszú hajdú, intett, hogy igyekezzenek, mert zárja a kaput.  

– Éjszaka ügyeljenek a pusztába, a betyárok miatt, – mondta jó szándékkal, és bezárta a 

nagykaput. 

Szerencsések voltak, hogy a debreceni piacról visszatérve a pusztában nem esett bajuk. Fazola a 

szekérderékban a kenyerek és szalonnák társaságában pihent, meleg volt a homloka. Csak akkor 

nézett ki a kocsiból, amikor már Diósgyőrben a vár alatt döcögött a szekér.  

– Joskó állj meg majd Tapolcafürdőnél, kanyarodj a fürdőház mellé, mártózzatok meg a meleg 

vízben, aztán haza, ki a Bükkbe! – mondta kedvetlenül Fazola uram.  

 

Meleg, kora ősz volt, a friss, földszagú szeptember, a nap már a delelőről elfordult, melegen 

sütött. Tekla asszony a tornácon ült egy magas támlájú hintaszékben, a pici Borbála ölében 

pihent. Frigyes a nagyfiú az udvaron nyargalászott, lába között egy lovacskává kinevezett 

görbevégű bottal. Gyí, kiabálta, és egy fakardal hadonászott:  

– Gyertek csak zsiványok, gyertek csak betyárok, kaptok vasat a fejetekre! – csapkodta kardjával 

az udvar szélén kinőtt katángkórót. Nyargalás közben kiáltott fel édesanyjának: 

– Édesanyám, édesapám mikor jön? Lehet, hogy a pusztai betyárokat kaszabolja? – gyí, és tovább 

vágtatott. 

Tekla asszony felnézett az égre. A még, üde zöld fák lombjai között az ég szelíd kék volt, puha, 

hófehér bárányfelhők ringatóztak a napfény tündöklő hálójában. Milyen jó nézni a szelíd felhők 

játékait! Hol vagy most jó uram? Ki tudja merre, távol, vagy közel, ha beszélni tudnának a 

felhők, megmondanák, de nem tudnak.  

A patak partján, végig, egészen a Joskóék házáig kék zsálya illatozott, előtte kórós mályvarózsa. 

A házzal szemben egy alacsony kerítés vigyázott a kecskékre, hogy színpompás dáliákat, le ne 

legeljék. A tornác előtt, végig, apró színes virágok, a ház előtt petúnia illatozott. A petúnia illatát, 
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úgy látszik, nemcsak Henrik, hanem a fekete rigók is kedvelték, mert egész nap képesek voltak a 

virágok között ugrándozni. Az illatos virágok a méhecskéket is ide csalogatták, lágy zümmögő 

dallamuk elárasztotta a kis kertet. 

Miskolc felől, az úton szekérzörgés hallatszik, a kanyartól még nem látszik, hogy ki jön. Frigyes 

lovacskája nyergében vágtat anyjához: 

– Anyu, anyu megjött apu, ismerem a zörgést! Hurrá itt vannak! – és diadalmasan végig vágott 

kardjával az ártatlan katángkórón. 

Kis idő múlva az út kanyarulatából előbukkant a négy ekhós szekér. 

– Mondtam, hogy ők azok! – és diadalmasan, mint aki csatát nyert, vágtatott tovább lova hátán a 

kis Frigyes. 

A szekerek bekanyarodtak, és szemben az iroda előtt álltak meg. Innen is onnan is emberek jöttek 

elő és segítettek a pakkok lepakolásában. A kis Frigyes apja nyakába ugrott, és örömében 

mindenféle kérdést zúdított rá: 

– Lekaszaboltátok a pusztai betyárokat? Mit hoztál a vásárból? – faggatta apját. 

– Ez a tied! – és egy hintalót emelt le a kocsiról. Kardot is hoztam, meg huszár mentét, csákót. 

Úgy nézel ki, mint egy igazi huszár. 

Miután a kis Frigyes lovát biztatva elporzott, a kocsin maradt csomagokat magához vette, és 

indult feleségéhez, aki izgatottan várta a tornácon. 

A tornácra érve, a csomagokat maga mellé leeresztette, és feleségét karján a pici Borbálával 

átölelte. 

– Sokára jöttem? Hát mesze van Debrecen. Jó vásárt csináltunk, eladhattunk volna még több 

vasat, edényt meg kályhát, ha lett volna. Sesztina János vaskereskedő úr is kifizette a portékákat, 

minden elkelt, van pénz, ki tudom fizetni az embereket. Megmentett minket Szent Borbála, hála 

neki. Ha jó telünk lesz, tavaszra gyártunk annyi vasat, hogy részvényeseket is ki tudom fizetni, 

meglátod, nyereségesek leszünk. Megszűnik az anyagi gond, csak győzzük a gyártást. Ellátjuk 

bükki vassal az egész országot! Teklám ezt a csomagot bontsd ki, ez neked hoztam! – tette ölébe 

a két csomagot. 

– Micsoda gyönyörű ruhaköltemény, ez egy vagyon! – gyönyörködött az ajándékba Tekla 

asszony. 

– Majd elmegyünk olyan társaságba, ahová felveheted, hadd legyenek irigyeink! Vedd csak fel, 

látni akarlak benne! – mondta örömmel Henrik. 
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Kis idő eltelt, aztán nyílt az ajtó, és megjelent Tekla asszony az új ruhában. Fazola először azt 

hitte, hogy álmodik, álmában egy gyönyörűséges királylány jelenik meg előtte, de az álom 

elillant, és ott ált felesége, mint egy királyi fenség. Hosszú gesztenyebarna haja a vállán keresztül 

a derekáig betakarta a világoskék bársony ruhát.  

A kis Frigyes ekkor toppant be lovacskája hátán, édesanyjára nézett, aztán felkiáltott: 

– De szép, édesanyán! – majd lovát megfordítva kivágtázott. 

 

Fazola karon fogta hitvesét, és mint ha a bécsi palotában lennének, elegánsan körbejárták a 

kohóteret, majd az úton, Miskolc felé lesétáltak egészen a kanyarig.  

– Ó Henrik, boldog vagyok! – ölelte át Tekla asszony, férje nyakát. 

Mire visszasétáltak beesteledett, hideg fuvallat csapta meg a völgyet, Fazola arcára, egy korán 

sárgult falevél csapódott.  

– Itt az ősz, vagy az elmúlás! – mondta halkan Fazola, és a feleségét szorosabban magához húzta. 

– Miket beszél, kedves uram! – válaszolt vissza Tekla asszony, és fejét ráhajtotta szeretett férje 

vállára. 

A csillagfényes bükki völgyben, a Garadna csobogása kíséretében sétáltak vissza a massai 

otthonukba. 
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A kohótól feljebb, a kápolna mögött hosszában egy hosszúkás gerenda ház állt, ablakaival 

és bejáratával a Borovnyák lankás oldalára nézett. A ház két részre volt osztva, a felső része volt 

a kocsma és a bolt, ahol alapvetően mindenféle dolgot lehetett kapni. A kocsmáros és a boltos 

egy személyben Schmidt János felesége, Zsuzsa asszonyság volt. Zsuzsa asszony egy jószívű 

hatalmas termetű teremtés volt. Tartottak is tőle az emberek, mert aki berúgott annak nem volt 

kegyelem. Zsuzsa asszony úgy repítette hazáig a kötekedő alakot, hogy az a házáig repült, a lábát 

le sem téve a földre. A behúzódó férfinép tartotta is a száját, ha kötekedni volt kedvük inkább 

kimentek a Garadna partjára kakaskodni. A terebélyes asszonyságnak annyi gyereke volt ahány 

csillag ragyogott a Jávor-hegy felett, talán még eggyel több, ez az egy Péterke volt. 

 

A szomolnoki bányászati felügyelőség, és a Diósgyőri koronauradalom jóvoltából és 

költségére bízták meg Fazola uramat, hogy a hosszú házban rendezzen be az iskolát a vasműben 

dolgozók gyermekeinek oktatására. A hosszú ház kápolna felöli része lett az iskola. A ház elején 

mindjárt a kocsma ablaka után egy kétajtós bejárat, mellette egy hosszúkás ablak. Az ablak alatt, 

egészen a ház végéig egy fából ácsolt durva lóca állott, amin még tizenöt gyerkőc is elférhetett. 

Az egész ház előtt tornác volt, hogy jó idő esetén, ha az eső esik, kint lehessen üldögélni. Bent a 

teremben, mindjárt a kocsmával szomszédos falon egy feszület, mellette egy rozsdás kampós 

szegen lógott, gróf Barkóczy Ferenc egri püspök úr keretezett képe. A faltól talán másfél lépésre 
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lehetett a tanító úr asztala, jobbra tőle egy nagyra nőtt festőállványon fekete tábla, mellette egy 

gyerektől is nagyobb, fából készült kereten, állványon, egy golyós abakusz, számolás 

tanulásához. A teremben, négy sorban padok, majdnem olyanok, mint a kápolnában lévők, csak 

szélesebbek. Hátul a falon vaskampók, ide lehet akasztani a kabátokat. A terem végén a sarokban 

mennyezetig érő vaskályha, mellette a fásláda. 

Az iskola előtt Joskó szorgoskodik vagy éppen ügyetlenkedik, mert egy nagy táblát akar 

kiszegezni a falra, de sehogyan sem sikerül egyenesen feltenni. Az út másik oldalán Fazola uram 

bandukolt éppen, mikor meglátta Joskó szerencsétlenkedését megállt, és nézte. Joskó is 

észrevette gazdáját és átkiáltott: 

– Gazduram, egyenes már! 

– A sarkát tedd feljebb, most jó! Szegezheted! – kiáltott át Fazola uram. 

A széles táblán nagybetűvel írva: LUDI MAGISTER – azaz iskolamester – volt olvasható. 

A kántortanítói állásra Diósgyőrből Pápai Tóth Mihály lelkipásztor lett szerződve, aki az írást, 

olvasást és a számolást tanította gyerekeknek. Minden reggel a Diósgyőri plébániáról kocsizott 

ki, mert a lakása, hivatala és temploma ott volt. A reggeli első két óra hittan, és egyházi ének, 

amit a szentléleki szerzetesbarát tanított.  

 

Az ősz beköszöntével megkezdődött a tanítás a gyártelepi iskolában. A nyitott ablakon 

keresztül a kora ősz szaga beáradt a teremben. A tanító úr szavakat írt a táblára, majd pálcával 

mutogatva, kórusban olvasták a gyerekek. 

LÓ, ÓL, OLLÓ, HOLLÓ, TÓ, OTT. 

Alig hallhatóan nyikorgott az ajtó, egy parányi résen Zsuzsa asszony legkisebbik fia Péterke 

osont be és alig halhatóan kúszott a helyére, de a tanítóúr észrevette: 

– Péter, már megint késtél, most mi lesz a mentséged? 

– Most – és a parányi Péter felállt, a pad tetejétől alig feljebb pislogott a két szem –, a kecskék, a 

kecskéket ki kellett vinni a legelőre. Édesanyám későn fejte, mert a kocsma… – aztán úgy látta 

jobbnak, hogy nem folytatja a felsorolást mert társai egyre jobban kuncogtak, pukkadoztak, majd 

kitört a nevetés. 

Kecskés, kecskés, kecskés hahotázott az osztály. A jókedvnek a tanító úr vetett véget, pálcájával 

rácsapott az asztalra: 

– Csend legyen! Csendet, és folytatjuk! 
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Az osztály alig kezdte el az olvasást az ajtó megint nyikorgott, de nem jött be senki.  

A tanító úr kinézett az ajtó mögül. 

– Hát te? Kit keresel? 

– Én? – válaszolt egy hang. Iskolába akarok járni tanító bácsi! 

– A lányoknak nem kell, a lányokat az anyák tanítják! 

– Én ide akarok járni, ide az iskolába, – válaszolta egy kislány hang. 

– Hogy hívnak, mi a neved? 

– Ági vagyok, Papp Ágnes és tanulni akarok! 

– Akarok, akarok, na ülj le, ülj le oda Péter mellé, beírlak az osztálykönyvbe! – mondta a tanító 

úr. 

A tanító úr pálcájával tovább mutogatta a táblára írt szavakat, amit az osztály kórusban olvasott.  

Még egyszer-kétszer hangosan olvasták a felirt szavakat, majd a tanító úr így szólt: 

Figyeljen az osztály, mert új szavakat írok a táblára, amit mindenki másoljon le a saját 

palatáblájára! Ezzel a tanító a táblához fordult, és szép kerek betűket rajzolt a fekete táblára a 

fehér krétájával. A betűket úgy rajzolgatta egymás mellé, hogy azokból igen furcsa szavak 

kerekedtek ki.  

Ezalatt a hátsó padsorban, ahol a nagyfiúk ültek, izgés-mozgás támadt, kuncogtak, 

pukkadoztak, kis híján kitört a nevetés. A tanító úr észrevette a pukkadozást, ez írást abba is 

hagyta, majd nagyon mérgesen az osztály felé fordul majd a szemüvegét a homlokára tolta – ez 

mindig bajt jelentett – és mérgesen kérdezte. 

Mi történik ott?! Mivel senki nem válaszolt, a pad szélén ülő fiúhoz intézte a kérdést, és intett 

neki, hogy álljon fel: 

– Na te zsivány, ha meg mered zavarni a tanítást, hát legyen bátorságod a feleletet vállalni! 

– Én… tanító úr én nem csináltam semmit! – tápászkodott fel a helyéről egy nagyobbacska fiú. 

– Mi a neved? 

– Nekem… Satya! 

– Apád után hogy hívnak? 

– Sebők Attila a rendes nevem – válaszolta már alig hallható hangon. 

A tanító úr a következő, fiúnak intett, hogy álljon fel. A hátsó padból a jókedv már elszállt, mint 

megtért kórórágó birkák várták a sorra kerülő vallatást. 

– Te ki fia vagy? 
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Én Szaki vagyok, vagyis Szakács Ákos… apám után. 

Állj csak fel te is, te ártatlan zsivány, most lapulsz mi? Elszállt a bátorság? 

A két fiútól egy alacsonyabb, de látszólak a zsíros kenyeret szerető gyerek, egy tehén 

feltápászkodását utánozva állt fel. 

– A neved?! – kérdezte mérgesen a tanító úr. 

– Attila vagyok, Varga Attila tanító bácsi, de a fiúk, meg itt a telepen csak úgy hívnak, hogy 

Döme! 

– Mi volt az a jókedv, ami már elszállt a nyitott ablakon keresztül? Hallani akarom, mert ha nem 

válaszoltok, a hajdúk vasba veretve fognak elhurcolni! Zsivány társaság! 

– Az volt, – kezdett a beszédbe alig hallhatóan Attila, vagyis Döme, – hogy a kis heteméren a 

legelőt nem a kohóból kipattanó szikra gyújtotta fel, hanem Satya kipróbált egy tűzcsiholó követ, 

amitől a szénakazal lángra kapott, attól meg a rét… így volt. 

Tanító bácsi, ha apám megtudja, agyonüt! – mondta szipogva Satya, a hétpróbás zsivány, akiből a 

bátorság már elszállt. 

– Honnan van az a tűzkő fiú? Kérdezte szelíden a tanító úr. 

Satya arca egyszerre kipirult, az élet, ami majdnem elhagyta kezdet beléje visszaköltözni, érezte, 

hogy a kérdésre a választ ő adhatja meg, ki más, mert ő a tüzeskedő, vagyis a tűzmester. 

– Tanító bácsi ez a kő a tűzkövesből való, ha összecsapom, ömlik belőle a szikra! – lelkesedett 

Satya. 

– Jól van, a helyét majd mutasd meg, mert érdekelnek az ásványok, és gyűjtöm is a szép 

példányokat. 

– Tanító bácsi kérem, tetszik tudni, hogy Győrben ég a baráthegy, vagyis füstöl, azt mondják 

felszínre jött a pokol! – fontoskodott Szaki. 

– Na hétpróbás zsiványok, a bükki betyárok utódai, ne térjünk el a gaztettől!  

A büntetést hirdetem ki: tanítás után rögtön, még ebéd előtt a kápolna előtt a térdelő zsámolyon 

háromszor miatyánk, de hangosan! Tanú erre a másik kettő! 

A tanító úr hogy megbocsátott, szemüvegét a homlokáról a szemére húzta és visszament a nagy 

fekete táblához, a betűket tovább rajzolgatni.  

Miután mindenféle betűkkel, szavakkal telerajzolta a táblát az asztalon lévő pálcát kezébe 

vette és rámutatott egy-egy írásra, amit a gyerekek kórusban olvastak. 

Jól van gyerekek, mára elég, szépen haladtunk az olvasással, nemsokára itt lesz az atya, hittan 
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következik, kimehettek! 

Egy szempillantás alatt méhkassá változott a terem, a gyerekek egymást lökdösve tódultak ki az 

ajtón a szabadba.  

A teremben a tanító úr maradt, pakolgatott, közben a padok közül előkerült Péterke, aki 

szégyenlősen, kicsit szipogva megállt a tanító előtt: 

– Nem akartam késni tanító úr! 

– Jól van Péter, máskor igyekezz, – és megsimította Péter fejét. 

A kohótéren csapoláshoz kongattak, ilyenkor minden földi élőlénynek búvóhelyet kellett keresni, 

az itt élők, kicsik nagyok már tudták, bármikor robbanhat a folyékony vas. Az udvaron, az iskola 

körül szaladgáló gyerekek a kongatás hallatára minden intelem nélkül bementek a terembe és 

leültek a saját helyükre, várták az atyát Szentlélekről.  

A szerzetesbarát atya kis idő múlva meg is érkezett. 

– Dicsértessék a Jézus Krisztus!– fogadták a gyerekek. 

– Mindörökké. Ámen!– válaszolta az atya. Az asztalhoz ment és a hozott könyveket letette, majd 

a gyerekek felé forduld: 

– Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében!– az osztállyal együtt keresztet vetettek. Ámen! Majd 

intette az osztályt, hogy üljenek le. Mikor mindenki elcsendesült az atya megszólalt: 

– Az úr imája! 

A gyerekek alázatosan csendben, az atyával együtt mondták az imát: 

„Mi Atyánk, aki a menyekben vagy, szenteltessék meg a te neved” 

Az ima végén az atya a táblára egy szót írt fel. Engedelmesség.  

Az asztal elé lépett, kezét maga előtt összekulcsolta, majd kis idő múlva megszólalt: 

Ma az engedelmességről fogunk beszélni és a következő órán mindenki beszámol arról, hogy 

számára mit jelent az engedelmesség!– majd folytatta: 

Hallgatni és cselekedni, odafigyelni és teljes szívvel engedelmeskedni, megtérni az engedetlenség 

tunyasásából, – az atya folytatta volna tovább az elmélkedést, ha meg nem zavarja az egyre 

erősödő zsibongás. 

– Mi történik itt?  

Mi ez a háborgás?  

Forradalom van? 

– Ott kint! A Garadna partján egy anyátlan kis csíkos vadmalac! – mondta a nagyobbik Tóth fiú. 
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Ebben a pillanatban az egész osztály az ablaknál tolong. Had nézzem! Hol? 

– Tanító úr engedjen ki! Megfogom! 

– Nem lehet, annak az ártatlan jószágnak is van anyja, meglátod, érte jön! 

Pár pillanat múlva a bozótos szélén egy fekete folt jelenik meg, kettőt röffent, és a csíkos 

kismalac, szöcskét utánozva szökken át a patakon, a rejteket adó anyjához. 

– Ugye mondtam, neki is van anyja! 

Joskó a kápolna harangját kongatta, dél van. 

Az atya két tenyerét felfelé tartva intett a gyerekeknek, álljanak fel! 

– Az Úr legyen veletek! 

– És a te lelkeddel, – válaszolták a gyerekek, majd keresztet vetettek: 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. 

– Ámen!– búcsúzott az atya, kis idő múlva csuhás alakja eltűnt a szentléleki völgyben. 
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A nyár lent maradt Diósgyőrben, már nem jön fel a hegyek közé, fél, hogy meglepi a tél. 

Fenn a Garadna felső végén az égik érő fák alatt üde hűvösség áradt. A Jávor-hegy lejtős 

tisztásait belepték a kék, kárpáti harangvirágok, a mogyoróbokrok között sárgacsőrű feketerigók 

ugráltak. A kertszéli bokrokon a kökény már megkékült. Barna mókusok ugrándoztak a 

fenyőfákon, és üres tobozokat dobáltak le a patak csillogó víztükrére. A tölgyek sűrűségében, a 

lombok közül kíváncsiskodva leskelődtek ki a fekete orrú őzikék.  

A ház egyik felére erdei borostyán kúszott fel, ami megszűrte a nyár perzselő napsugarait, télen 

pedig védte a házat a fagyos széltől.  

 

Tekla asszony a teraszon hintaszékben ült, ölében varrnivalóval. Borbála a bölcsőben 

szunyókált, néha kacagva rúgott egyet. Lejjebb a patak partján Frigyes nagy szorgalommal 

horgászott. Fazola a szemközti irodában jelentésírással volt elfoglalva.  

A kohótéren emberek szorgoskodtak, és mindenféle érthetetlen szavakat kiabáltak egymásnak. 

Fönn, a hídon, talicskával hordták a vaskövet a massa feneketlen gyomrába. Anti és Józsi egy 

hosszú vasrúddal, hol német, hol tót beszéddel biztatták a kohó gyomrát az engedelmességre. 

Stuller kohómester uram lent a szinten irányította a munkákat. Tanulva a múltkori balesetből, a 

salaklehúzó gödröt pléhvel bélelték ki, úgy, hogy a vége nyitott lett, így a víz ki tud folyni, és a 

gőz nem csaphat fel. A csapoló nyílás előtt, a nyersvas fogadására tűzálló béléssel ellátott 
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formákat készített két, szász kőműves. Egy ember az álló vízikereket javítgatta, ahol vizet 

engedett a lapát, ott kenderrel tömte a lyukat és faggyúval tette vízállóvá. Fönn a Gittán a vörös-

kőnél Kmecz uram felügyelete alatt rakodtak az emberek. A szénpajtából az egyik munkás jött ki 

mérgesen, ráadásul olyan fekete volt a szénportól, hogy az ördög is imára vetemedett volna 

láttára, és így szólt az emberhegyhez, Kmecz uramhoz: 

– A szénégető tótok megint rossz szenet hoztak, pedig Fazola uram meghagyta, hogy ne vegyük 

át! – mondta az ördögutánzat. 

Az éppen fordulóban lévő szekerek után kiáltott Kmecz uram: 

– Hé, szenesek, jöjjenek csak vissza! Honnan ez a rossz szén, atyafi? – kérdezte az egyik kóró 

kinézetű szénégetőt. 

– Hát,– tolta hátra süvegét – fentről! – válaszolta búgó hangon. 

– Az égből, atyafi, válaszoljon, vagy nyárson sütöm meg!  

– Létrás-tetőn, ott van most boksa, az uraság ott engedte meg az égetést. 

– Az uraság rakta a boksát vagy atyafiságod? Na, lódulás! Vissza a szekerekkel, válogassák át a 

szenet, egy korhadt fát nem akarok látni többet! – parancsolta Kmecz mester, majd égi hangon 

folytatta: Ha még egyszer megpróbálnak rossz szenet hozni, meg lesznek sütve! Meg vagyok 

értve?!  

– Megértettük! – válaszolta búgó hangon a bátrabbik. 

 

Ez alatt lent a kohónál szorgoskodtak az emberek, a kohó feneketlen gyomrát feltöltötték, 

és begyújtásra vártak. Stuller József kohómester odalépett a kohó falára akasztott öntöttvas 

haranghoz, és egyet kondított, jelezve, hogy a kohó, indításra kész. 

Anti, Stuller fia, egy hosszú vasrúdra tekert, faggyúba mártott rongyot meggyújtott, és a csapoló 

nyílásba dugta. Kis idő múlva, fönn, a kéményen fehéres füst jelent meg, jelezve, hogy a kohó 

begyulladt.  

– Tiltó zsilipet felhúzni, szabadramenőt lezárni! – kiáltotta a kohómester.  

Ebben a pillanatban nagy nyikorgással megindult az óriás felülcsapott vízikerék. A forgása 

beindította a három bőrtömlős fújtatót, azok nyikorogva mozgásba jöttek, és nagy szuszogással, 

mint egy óriás tüdeje, fújták a levegőt a massa hasába. 

A begyújtás után, Stuller és Schmidt mesterek leült a csapoló boltíve alá egy hosszú lócára, mivel 

hirtelen dolguk már nem volt, elégedetten rágyújtottak egy pipára. Már a pipa hamuját verték ki a 
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csizmájuk oldalán, mikor az iroda épülete felöl feléjük tartott Fischer Jónás kohómester.  

– Uraim, levelet kaptam szomolnoki bányászati felügyelőségtől, Von Deschan Gottfried királyi 

bányatanácsos úrtól, hogy haladéktalanul menjek vissza Dobsinára a kohóhoz. Az itteni a 

küldetésem lejárt, Fazola uram felügyelete alatt átveszik a kohómesteri megbízatást. Még van idő 

egy pipára, és leültek pöfékelni.  

– Na látják, fönn a kéményen a torokgáz égő színét: akkor jár jól a kohó, ha a láng színe olyan 

világos, mint éjszaka a telihold. Búcsúzóul még egyet beleszippantott pipájába, és eltűnt füstje 

felhőjében. 

 

Elharangozta a delet a massai kápolna harangja, a munkások a Garadna füves partjára ültek 

és az ebédre hozott szalonnát falatozták.  

Odébb, a kápolna mellett, két igásló harapdálta a füvet. Fazola úr jött, és ő is letelepedett az 

emberekkel szemben a patakparti fövenyre. 

– Jó hírt hozok emberek, a kamaragrófság és a kancellária meg van elégedve velünk, jó vasat 

gyártunk, országos hírnevünk lett! Debrecenben és Miskolcon lerakatunk van, oda rendszeresen 

szállítunk. A bécsi udvar figyelmébe kerültünk, tervbe vette a bővítést, új hámor, öntöde. 

Az emberek hangulata a kamara, a bécsi udvar hallatára nem volt lelkesedő, lehajtott fejjel 

morogtak és majszolták a tarisznyából a sovány elemózsiát. 

Henrik látva, hogy az emberek nem lelkesednek, nem örülnek a hírnek, egy magasabb 

dombocskára ugrott fel és lelkesen kezdett beszélni. 

– Emberek, tudják, hogy aki itt dolgozik a vasműben, az a királynői rendelet értelmében 

védettséget kapott, így a királynő felmentette az itt dolgozókat a jobbágyi kötelességek, és a 

katonai bevonulás alól. Cserében elvárja a bécsi udvar, hogy minden gyári munkás, mert, hogy a 

mai nappal az itt dolgozó emberek gyári munkás titulust kaptak. Ha valaki nem akar tovább itt 

dolgozni, az reggel jöjjön az irodába az elszámolás véget, a bérét megkapja és ide többet nem 

jöhet vissza. Még a csapolás előtt!  

Holnaptól a kocsmába jobb bort fognak mérni, mert a majládi pálos atyák biztosítanak két gönci 

hordó bort, ha fogy pótolják, mindenki tudja , hogy az jó bor. A pálinkát a diósgyőri főzdéből 

rendeltük fel. Zsuzsa asszonyság fogja mérni a kocsmába. 

Na emberek, reggelig van idő dönteni, aki marad, az nem moroghat, ha mégis, azt a 

koronauradalom hajdúja veszi kezelésbe, azt hiszem, megértették! 
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Minden évbe, még az elején a koronauradalom farsangi bált rendez Diósgyőrben, a 

Dominális ház nagytermében. Erre az alkalomra meghívta a koronauradalom tisztviselőit, a 

magisztrátus ház tagjait és Diósgyőr nemeseit. Így történt most is az Úr 1779. esztendejének 

februárjában. 

 

A ház előtt a koronauradalom kocsija állt meg és sürgős levelet hozott a kocsis. 

A kocsi zörgésére Tekla asszony ment ki és állt meg a tornác végén. 

– Tekintetes asszonyom levelet hoztam, Truppollai György tiszttartó úr küldi. – és átadta a 

levelet. 

Tekla asszony a levelet nem bontotta fel, hanem átvitte a szemközti irodába, ahol férje, Henrik 

dolgozott a múlt évi költségeken. 

– Henrik, levelet hozott az uradalmi futár Győrből. – nyújtotta át a férjének. 

– Mi lehet ez, talán felszólítás fizetésre?– közben kibontotta a levelet. Olvasta egyszer, kétszer, 

már Tekla toporgott a kíváncsiságtól. 

– Mit írnak, olvasd már, mert kilyukad az oldalam! 

– Semmi különös, csak egy meghívó, meghívó farsangi mulatságra! 

– Ez neked semmi? – vágott vissza Tekla asszony. Elmegyünk, legalább felveszem azt a ruhát, 

amit Debrecenből hoztál, azt a világoskéket, hadd pukkadjanak meg a prefektus urai, meg 
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asszonyai. 

– Kell ez nekünk Teklám?  

– Kell, kell hát, meg egyszer már meg is ígérted, hogy elmegyünk bálba, na most itt az alkalom! 

– Na jó, nézzük mikor lesz! Holnap, már holnap! –és még egyszer a biztonság kedvéért 

belenézett a levélbe.  

Alig harangozták el a delet Tekla asszony már elkezdett készülődni, pedig este hat órára voltak 

hivatalosak. Henrik is előkerült a gyárudvarból és nagy noszogatásra ő is kezdte rendbe hozni 

magát, kezdett öltözködni. 

Rozi hírét vette a készülődésnek, át is sietett, hogy segítsen. 

– Asszonyom csak menjenek nyugodtan a gyerekekre gondom lesz. Akár holnap is maradhatnak, 

ne siessenek vissza! 

A hízelgést, az asszonyi biztatást Henrik is meghallotta és a lavór mögül morgott egyet, mint a 

medve. 

Henrik öltözködés közben kinézett a félig nyitott ajtón és ámulatában azt hitte, álmodik. A 

szomszéd szobában ott állt egy gyönyörűséges királylány. Az ajtó félig nyitott résén átdugta a 

fejét és ámult, ott állt felesége, mint egy királyi fenség. Hosszú gesztenyebarna haja a vállán 

keresztül a derekáig betakarta a világoskék bársony ruhát, azt, amit Debrecenből hozott.  

Tekla asszony észrevette a kíváncsiskodót, és odaszólt: Na kedves férjem lesznek irigyeim, 

pukkadozni fognak a nemességek? 

Henrik nem sokat tudott mondani, de amit mondott azt is röviden mondta:  

– Hű, de szép vagy asszony! 

 

Hat órára volt a hivatalos meghívás, pontosan meg is érkeztek a Dominális ház 

nagytermébe. 

Az ajtónálló jelentette be az érkező párokat. Amikor Fazoláékra került a sor mindenki felfigyelt 

és egy pillanatra csend lett. 

– Na ugye megmondtam, hogy meg fognak pukkadni. – mondta halkan Tekla, hogy csak Henrik 

hallhatta. 

A Dominális ház földszintjén két terem volt, a kisebbik teremben körül asztalok voltak, az 

asztalokon roskadásig mindenféle finomság, sültek, sütemények tornyosultak. A terem közepén 

három-négy kerek asztal, székekkel. A nagyobbik szobában a fal mellett körben csak székek, egy 
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emelvényen a zenészek foglaltak helyet. A terem padlózata bükki parketta, fenséges Pazar terem. 

A termeket a falakon elhelyezetett, és a mennyezetről lelógó gyertyák világították be. 

A folyosón fáklyák égtek. A termekben díszes cserépkályha ontotta a meleget. 

Több ismerős is volt Miskolcról, akikkel pár szót váltottak. 

Úgy látszik mindenki megérkezett, mert kis idő múlva a nagyterem boltíves bejárata közepén állt 

a Ceremóniamester, kicsit várt, hogy vegyék észre, majd aranyozott botját háromszor a padlóhoz 

koppintotta. A teremben csend lett, mindenki az ajtó felé vette tekintetét. 

– Hölgyeim és uraim, nemes és nemzetes asszonyok és urak!  

Eljött hát a farsang ideje!  

Kezdődjék a mulatság!  

Díszes botját a padlóhoz koppintotta, a zenekar pedig tust húzott. 

A táncban részvevők a parketta közepére mentek párjukkal, majd a Ceremóniamester 

irányításával megkezdődött a nyitótánc. Az erdei csend és nyugalom után ennek a színes 

kavargás bűvöletében önfeledten táncolt a garadnavölgyi pár. 

– Nemsokára éjfél kedves uram, menjünk, szökjünk meg, szívjunk egy kis friss levegőt! – 

ajánlotta Tekla asszony férjének. 

– Jó Teklám, sétáljuk körül a várat! 

A hideg friss levegő miatt kabátot vettek, majd karonfogva, egymáshoz bújva sétáltak a vár felé a 

csillagfényes éjszakában. A várhoz érve a várárok mellett álltak meg, és szótlanul nézték a vár 

megmaradt romjait. A csendet Henrik szakította meg. 

– Tekla, tudod kié volt ez a vár?  

– Nem, de ha elmondod, megtudom! 

Nem is olyan régen Első Lajos királyunk töltötte itt idejét, hős lovagként járt-kelt. Ez a vár volt 

néki az egyik otthona, talán a legkedvesebb. Ide húzta a szíve, vadászgatott, bálozott, mint most 

mi. Látod, az a négy torony őrzi az emlékét, bátorságát, hűségét. Az aranykor nem múlik el, 

mindig lesz, aki emlékezzen. A krónikák szerint szegről-végről földi, ö is Itália szülötte, Firenzei, 

nagy király volt mégis szerencsétlenül lett vége. 

– Menjünk vissza kedves férjem, mert még megfázik, hideg a levegő! – ajánlotta Tekla asszony. 

Dominális ház termeiben javában állt a bál, a vendégsereg egyik része falatozott, másik része 

pedig a táncterem padlóját koptatta, jó volt a hangulat. 

Már két óra is elmúlt, amikor a vendégek kezdtek búcsúzkodni, indultak haza. 
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– Henrik, maradjunk itt a vendégházban, itt meleg van, reggel majd hazamegyünk!  

– Jó ötlet, menjünk mi is pihenjünk le! Jól érezted magad Teklám? 

– Jól Henrik! Boldog vagyok! Köszönöm a szép estét, a táncot! 

A boldog pár nyugovóra tért. 

 

Másnap vasárnap derült fagyos napra ébredtek, kint hideg volt, de a nap csodálatosan sütött. 

Még a delet el sem harangozta a kápolna harangja már kint is voltak a hegyek között a vadonban. 

A két kis gyerek Frigyes és Borbála, örömükben ugrándozva fogadták szüleiket, akik az első 

bálosok voltak. 

 

 

 

 

 



 139 

 

Isten áldásával hamar beköszöntött a tavasz a Garadna völgyében. A kohótéren a massa 

komótosan szuszogott, mint egy kövér öregember. Fönn a tetején, a sipkája alól, fehéres szúrós 

szagú füstöt pofékelt. Az emberek jöttek-mentek, készülődtek a délutáni csapoláshoz. A kohó 

előtt a csapoló nyílásnál, Stuller József kohómester uram épen Anti fiát, és Schmidt Józsit hordta 

le a sárga földig, mert a gépészetet indulás előtt nem kenték meg faggyúval, ezért nyikorogva 

működtek. 

– Indítás előtt ez legyen az első fiúk, mert ha nem, mehettek fel a Gittához, ott majd Kmecz uram 

ráncba szedi az irhátokat, az biztos, – mérgelődött Stuller mester. 

A harangláb fényes pléh süvegéről vakítóan verődött vissza a fénysugár, szikrázó sugaraival 

beterítve a völgyet. Joskó baktat kápolnadomb oldalán, éppen Szent Borbála szobra mellett 

szuszog, megy harangozni a delet.  

Győr felől az úton kocsizörej, hintó érkezik. A négy ló bekanyarodik az iroda épülete elé, és 

megáll. Vendégek érkeztek. A hintóból egymás után szálltak ki a vendégek, először: Von 

Deschan Gottfried királyi bányatanácsos Szomolnokról, majd követte, Johann Georg Schwartz 

Kőnig hámorsáfár Róniczról, azután Diósgyőrből, a koronauradalom központi hivatalából, Nagy 

Méltóságú Gróf Gyáraki Grassalkovich Antal Ő Eminenciája, Mária Terézia királynő tanácsosa 

és végül a Dominális házból, Truppollai György a koronauradalom tiszttartója kászálódott ki. 

– Üdvözlöm az urakat itt Garadnán a vasolvasztónál, fáradjanak be! – fogadta a vendégeket a 
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gyárvezető. 

Az iroda épületben vendégeket a nagy kerek asztal köré ültette, az asztalon mindenféle irat, 

könyv, és egy kalendárium összecsukva, fedelén nagybetűvel írva: Az Úr 1779. esztendeje. Alig 

ültek le az asztal mellé, Rozi hozott be egy nagy tál pogácsát, és tette az asztal közepére, nem 

kímélve az iratokat. Fazola uram poharakat vett elő az almáriumról, és egy demizson rubinpiros 

bor került elő.  

– Fogyasszanak uraim! – majd a poharakba bort töltött. 

Mi járatban itt a hegyek között, a vadonban? – nyitotta a beszélgetést. 

Gottfried királyi bányatanácsos letette a poharát, majd egyet-kettőt köhintett, és kezdte a 

mondókáját. 

– Tekintetes Fazola uram, a részletes jelentéseit megkaptuk. Tudunk arról, hogy vásározik, volt 

Debrecenben, volt Miskolcon, és raktári készletet létesített a vaskereskedőkkel, na, ezt nem írta 

meg, ezt elhallgatta! 

Fazolából kiment a vér, elsápadt. Tehát megtudták! Vége hát a szép tervnek, a szép reménynek! 

Anyagi helyzetünk jobbrafordulásának. 

– Gróf úr! Ez nem igaz. Ez rágalom! – mondta nem túlságosan meggyőzően. A kamaragróf 

azonban leintette: 

– Ugyan, gyárvezető úr, hagyja. Már egy szer mondtam kegyelmednek, mi mindent tudunk, azt 

is, ami megtörtént azt is, ami még nem. Végül is ne bánkódjék, jól tette, – majd egy szemtelen 

vigyort húzott az arcára. 

Kőnig hámorsáfár szólt közbe indulattal: 

– Méltóságos gróf úr! Tudtam ezekről a dolgokról, és támogattam, ebben nem láttam semmi 

szabályellenességet. 

– Igazán megható a sáfár úr őszinte baráti együttérzése a gyárvezető úrral, de ez nem menti 

hivatali vétkességét! Ön nem képviselte kellőképpen a kamara érdekeit! Fékezte utasításaink 

végrehajtását! Tiltó rendelkezésünk ellenére naponta nagy mennyiségű vas hagyja el a vasmű 

területét! Ön méltányosságból cinkostársa lett a kamarai rendeleteket semmibe vevő 

gyárvezetőnek! Majd Selmecbányán, a kamarai bíróság előtt előadhatja védekezését. Önt, Kőnig 

uram visszarendelem Szomolnokra, majd Fazolához fordult: 

Gyárvezető úr közölnöm kell, hogy Róniczon egy másik vasmű is megkezdte működését, így 

intézőségünk onnan szerzi be a vasanyagot. A kamara és a felsőbb gazdasági érdekeink úgy 
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kívánják, hogy Diósgyőrben azonnali hatállyal szűnjön meg a vaseladás. A Diósgyőri Vasmű 

ezen túl, további intézkedésig, raktári készletre termelhet. 

Fazola a hír hallatára megdöbbent, és levegő után kapkodott: 

– Méltóságod hogy mondta? 

– Jól halotta Gyárvezető úr, csak raktári készletre! 

– A főrészvényeseket megillető részesedés után sem? – kérdezte Fazola. 

– Tessék itt a rendelet, világos és egyértelmű, olvassa el! 

Fazola átfutotta a rendelet szövegét, utána ledobta az asztalra a kamaragróf elé és indulattal 

folytatta: 

– Ez a rendelet, gróf úr a legaljasabb tett, amelyet a kamara velem szemben elkövethet. Ez már 

egyenesen ellenem, személyem ellen irányul. 

A gróf felpattant székéről.  

– Rendreutasítom! – sziszegte, majd folytatta:  

– Türtőztesse magát! Fogadja kellő tisztelettel uralkodója akaratát! Ne sértegesse a 

kamarahivatalt! 

– Ki van ez találva, mondhatom! A Diósgyőri koronauradalom ellenszenve a vasmű iránt érthető! 

A kamara elviszi a pénzt, a gondot meg itt hagyja, hogy egyszerűbben lássuk a dolgot!– folytatta 

Fazola mit sem törődve az intelemmel. 

Megmondaná a gróf úr, hogy lesz nyereségem, miből fogom kifizet a részvényeseket, a 

munkásokat, ha a kamara elveszi a vaskészletet! 

– Nem tudom, erről később intézkedünk! – hangzotta cinikus válasz. – Azért Fazola uram Önnek 

tudnia kellett az elejétől, hogy nem egyenlő ellenfelek vagyunk! A kamaragrófság diktálja a 

feltételeket, ezt látnia kellett! 

– Látnom kellett volna, mit? 

– Ne legyen ilyen gyerekes Fazola uram! A vasmű, a vasműve, a legjobb acélt állít elő! A 

Diósgyőri vasnak híre van, erről az udvarban is tudnak és Ön Fazola uram ásót meg kapát akar 

gyártani, ebből a vasból, hordani Debrecenbe piacolni! Ezt nem teheti meg! – csapott az asztalra 

a kamaragróf.  

– Fegyvereknek kell, értse már meg! Kiváló szuronynak való vas! 

Fazola teste remegett a dühtől, és az indulattól: 

– Jézus Krisztus! Úristen! Hát fegyvernek való vasat gyártok!  
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A Magyarok ellen szuronyt! Én, akinek agyában soha nem fordult meg más, csak a szépség, és a 

békesség gondolata! Én, aki rózsát kovácsol meg díszes kapukat! Én készítsek halálosztó 

fegyvereket! Soha! Soha nem tenném meg a magyarok ellen, grófúr! 

A kamaragróf várt egy kicsit, hogy Fazola kicsit csillapodjon, majd részvéttel mondta: 

– Én megértem kegyelmedet, Fazola úr! Ön elsősorban művész és soha nem is lesz más. A 

szépség és hatalom két különböző fogalom, hatalom a politikával társul, ez nem az ön világa, 

megértem. Ha akarja, segíthetek magán! 

Fazola megoldást érezve, felnézett a grófra: 

– Hogyan, gróf úr? 

– Kegyelmed felkínálja részvényeit, és mi, a kamara megveszi!  

– Mit fizet érte, gróf uram? 

– Ötszáz forintot darabjáért! 

Fazolát elöntötte a méreg: 

– Ötszáz forintért, amikor ezer forintér vettem? 

– Ennyit kínálok és megmentem minden bajtól, mehet kovácsolni, kaput rózsát készíteni, vissza a 

maga világába! 

Fazola előtt világossá vált a kamaragróf jövetelének célja. Itt a völgyben kilátástalan számunkra a 

jövő. 

– Kérem, menjen el Gróf úr, azt hiszem mindent elmondott, azt hiszem mindent meg is értettem! 

A gróf és a vendégsereg elköszönt, de még az ajtóból cinikusan visszaszólt: 

– Még valamit búcsúzóul Fazola uram! A kamarai menedékjog, amely idáig megóvta 

kegyelmedet a hitelezők ostromától, a mai nappal érvényét veszti!  

Ezen túl fizetnie kell!  

Viszontlátásra! – mondta cinikus mosollyal, majd távozott. 

 

A hetedik tavasz itt a Garadna völgyében, ez olyan varázslatos, mint az ősz, bár minden 

évszaknak megvan a maga varázsa itt, a hegyek között. Este van, a házra sörötség borul, néha, 

csak egy pillanatra vetődik rá massa fénye. A ház szobájában az olajmécses fénye imbolyog. 

Tekla asszony az ágy szélén ül és kézimunkázik  

Frigyes hintalovon, csákóval a fején, karddal a kezében hadakozik.  

Az ajtón kopognak.  
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Fazoláné nyitott ajtót: 

Az ajtóban Tekla bátyja, Karl Ottó Mária Terézia testőrhadnagya áll. 

– Te vagy Ottó! Azt hittem, hogy Henrik érkezett meg! Hogy kerülsz ide?  

– Egerből jövök, Miskolcra megyek apánkhoz, gondoltam beugrok hozzátok húgom! 

– Jól tetted, hogy bejöttél, de mit kerestél Egerben? 

– Mintha nem tudnád, hogy én is a csődbe jutott Henrik hitelezője vagyok! – felelte Ottó és leült 

az asztal mellé. A férjedet a hitelezők kifosztották, úgy fog haza jönni, mint az ujjam, nincs 

semmije! 

– És most azért jöttél, hogy ezt elmond nekem?  

– Tekla értsd meg, Henrik csődbe ment! Nincs semmitek, árvereznek mindent! 

– Őfelsége igen tisztelt testőr hadnagya most már így látja a helyzetet? 

– Őrült vagy Tekla, őrült, mint Henrik! Az ég legyen irgalmas hozzátok! – és maga után becsapta 

az ajtót. 

 

Az árverés április 4-ére volt kitűzve, a céh irodaházának nagytermében. A hivatal minden 

érintett urat meghívott, akik el is jöttek az árverésre. A megyeháza boltíves bejáratánál, hirdetés 

hívta fel a polgárok figyelmét a nyílt árverés megtartására  

Árverés után, a vagyonától megfosztott Fazola olyan egyedül érezte magát Egerben, mint a 

pusztában a gulyakút. 

A sok jó barátból csak egy jött oda hozzá, gróf Váry Péter Upponyból és leánya Krisztina, meg 

férje Markhót doktor. 

– Tekintettel barátságunkra, mi továbbra is felajánljuk részvényünket, maradjon részünk a 

vasműben! – a család döntését tolmácsolta Krisztina. 

– Fel a fejjel Henrik! A te műved legalább, ha félre állítottak is, megvalósult! Ezt már nem 

vehetik el tőled. Bukásod nem a te szégyened, hanem a magyar uraké, azok buktak el, ők még 

nem jöttek rá! Te barátom, felemelt fővel járhatsz! – biztatta Váry Péter. 

Az árverés után Fazola a vármegyeháza előtt ment el. Bement, és megnézte a két kaput. Kezével 

végig simította, álldogált még egy kicsit, azután kiment az utcára és elindult a mátraköves úton. 

Alig tett pár lépést, majdnem bele ütközött Kulcsár Kázmér uramba. 

– No, Fazola uram! Hagyja ott a vasolvasztót a hegyek között, jöjjön vissza Egerbe. Én már 

öregember vagyok, nehezemre esik a kalapács. Átadom a műhelyemet, és dolgozhat újra, egy 
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művésznek itt a helye, nem a vadonban. Ha nem most, később is érvényes az ajánlat, csak 

kopogjon! 

Fazola örült, hogy a nehéz időkben is maradtak barátok. 

Isten veled Eger! Még egy kicsit várt, majd könnyes szemmel felült a szekérre, a gyeplőt kicsit 

meghúzta és a lovak a bükki úton elindultak haza, haza a vadonba.  

 

Egerben a fűtetlen Fazola-házban tartózkodott pár napot, meg is fázott. Most az erdei úton 

hazafelé, éjszaka metsző hideg szelet kapott, mire hazaért magas láza volt, félrebeszélt. Tekla 

asszony egész éjjel az ágya mellett ült, és cserélgette a vizes ruhát Henrik homlokán. 

 

Reggel Rozi, Joskó hitvese, a kerítés egyik oszlopához kötött kecske mellett ült egy 

fadarabon, és az ártatlant fejte. A friss tejet a csizmaszár között tartott ónkupába gyűjtötte. 

Szegény szakálas pára közben a kerítés mellett vadon nőtt katángkórót rágta, láthatóan nagy 

élvezettel, mert a fejő emberre ügyet sem vetetett. Kell a friss tej a gyerekeknek, és a betegeskedő 

gazdámnak is. A kecsketej erőt ad, és így tavasszal tisztítja a vért. A gazda háza teraszán Tekla 

asszony jelent meg, látva, hogy a kecske mellett ül valaki, ide kiabált: 

– Maga az Rozi? 

– Én vagyok tekintetes asszonyom, fejem a kórórágót, majd viszek fel tejet! – válaszolta. 

– Az ura, Joskó merre? 

– Lent van az istállóban, a lovakat eteti! Azt mondta, hogy az asszonyom lova, a talizmán 

nyugtalan, eret kellene vágni! 

– Meg ne próbálja, csapja ki inkább a heteméri tisztásra, had fussa ki magát! Ha visszajön, 

azonnal menj fel Szentlélekre, hívja le az atyát! Mondja meg neki, hogy a gazdája megint lázas, 

hozzon füvet meg az imakönyvet, hátha segít! Talizmánon menjen, nyeregbe! 

Az eső eleredt, szemerkélt, nem volt hideg, még jól is esett, mert már a levegő meleg volt. 

Talizmán a köves erdei úton csetlett-botlott. Mire felértek Szentlélekre az eső is megeredt. A 

kolostor mellett a kanyarból kiérve furcsa látvány képe tárult a lovas elé, a tisztáson pár lépésre 

az istállótól a szakadó esőben füles, az atya szamara állt, előtte átázott csuhában, az atya térdepelt 

összekulcsolt kézzel. Joskó a lóról leszállva közelebb ment a furcsa látványhoz. Amint közelebb 

ér hallja az atya szavait: 

– Kedves füles, jó szamaram, szakad az eső, be kell meni az istállóba, találsz ott finom friss 
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szénát, meg répát, kedvedre, majd felolvasott neki a zsoltárból, de a szamár nem mozdult, kővé 

válva állt a szakadó esőben, gazdáját nem kímélve. 

Joskó közelebb érve, először a torkát köszörülte, nehogy váratlanul meglepje a jámbor atyát, 

majd így szólt: 

– Dicsértessék a Jézus, atya! 

– Mindörökké! – válaszolta kétségbeejtő szavakkal a csuhás, majd folytatta: Ez a szegény füles 

nem mozdul, talán beteg, vagy ördögöt lát, ki tudja, meg fog fázni, szegény, egyetlen szamaram. 

– Nincs annak baja atyám csak csökönyös, láthatná, szamár lány kéne neki. – és a csizmája 

oldalával fenéken rúgta a fülest. A füles nem várta meg a második biztatást, hanem egy ugrással, 

majd magával rántva az atyát, az istállóba repült. Látja atyám, tud ez még repülni is, csak biztatni 

kell!  

Tekla asszony küldött, lázas a gazdám, hozzon füvet, könyvet, meg a köves fűzért, hátha 

segítene. 

– Menjen csak Joskó, összeszedem a szükséges dolgokat, azután megyek én is,– majd az atya 

eltűnt a kolostor falai között. 

– Szentelt vizet is! – kiáltott vissza Joskó.  

 

Tekla asszony Antit szalasztotta édesapjáért le Miskolcra a kaszárnyába, hogy jöjjön 

azonnal mert Fazola úr beteg. 

Még az atya le sem ért Szentlélekről, már Karl doktor úr egy katonai gyorskocsin megérkezett. A 

lázas beteget vizsgálgatta, látszott a doktor arcán a reménytelenség, majd a beteghez szólt: 

– Alaposan meghűltél Henrik! Nem pihented ki a múltkori tüdőgyulladásodat, meg az azelőttit 

sem, meg ki tudja még hányat, a tüdő elárulja! – majd folytatta: 

Ha fel mersz kelni az ágyadból, Istenemre katonákat rendelek ki, ezt akarod! Holnap visszajövök, 

Antival küldök fel orvosságot! 

Tekla a kocsihoz kísérte édesapját, miközben aggodalommal kérdezte: 

– Súlyos, felépül Henrik?  

– Kislányom, Teklám, tüdőgyulladás, ami azt illeti, rossz bőrben van! 

– Menthetetlen?  

– Az orvoslás kevés lesz, ha ezt akartad hallani! Imádkozzatok a Szent Szűzhöz! 

Holnap jövök! – mondta és a katonakocsin elhajtottak. 
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Tekla könnyes szemmel álldogált az ajtó előtt, kezét szája elé tette és felnézett a kék égre: 

– Istenem! Már csak ez hiányzott! Minden ellenünk, mit vétettünk? 

Tekla asszony kesergését egy Miskolcról jött bírósági fogalmazó zavarta meg: 

– Jó napot asszonyom. Engedelmet kérek a zavarásért, Fazola urat keresem?– szólt tisztelettel a 

fogalmazó. 

– Mit akar tőle? Az ágyban fekszik, beteg! 

– Bírósági végzést hoztam, asszonyom, foglalni jöttünk! – mondta tapintatos csendességgel a 

bírósági ember. 

Tekla asszony elsápadt: 

Az Isten áldja meg uraim! Had épüljön fel az uram! – alázatosan könyörgött. 

– Nem tehetem, a törvény az törvény! – mondta hivatali hangsúllyal a fogalmazó. 

– Tekla! Mit akarnak itt ezek, foglalni, hozták a törvényt! – kiáltott fel sebzett vadként Fazola. 

Hozd a puskám, hadd lőjem szét a fejüket a gyáva dögkeselyűknek! Takarodjanak, ki innen, 

ordította a beteg ember. 

A hivatali emberek nem szóltak vissza, odakullogtak a kocsihoz és elhajtottak. Jobban is tették, 

mert a ház előtt emberek gyülekeztek, egyiknél lapát, másiknál vasrúd, hátha biztatni kell valakit 

a távozásra. 

Fazola a magas láztól eszméletlenül zuhant vissza az ágyába. Aznap nem is tért magához. Tekla 

és az atya felváltva az ágy mellett ültek, és cserélgették a vizes ruhát a mellén. Már a delet is 

elharangozta Joskó mire a beteg magához tért. 

– Kedves uram, Henrik, de jó, hogy felébredt! Van egy kis gyógyleves, fácánból meg csirkéből, 

Rozi főzte, egyen, ettől erőre kap! – kedveskedett felesége Tekla. 

 

Felesége aggódó gondoskodásától, az atya kitartó ápolásától és a mindenféle orvosságoktól 

Fazola Henrik jobban érezte magát. A Jávor-hegy fölött besütő nap meleggel árasztotta el a 

völgyet, ilyenkor Henrik kiült a ház elé a nagy karos hintaszékbe, felesége betakargatta és úgy 

sütkérezett. Mellette a kertben Frigyes rohangált, játszott. A tornácon bölcsőben Borbála 

nevetgélt. 

A ház elé kocsi kanyarodott, látogatók érkeztek. Tekla asszony sietett ki eléjük és fogadta a 

vendégeket. 

– Nézd Henrik, ki van itt! Krisztina és édesapja Váry Péter érkeztek!  
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– Isten hozta Krisztina! Isten hozta Péter bátyám! – fogadta örömmel Henrik a vendégeket. Már 

nem is reméltem, hogy valaha megláthatlak! Karl doktor ágyba kényszerített egy kis meghűlés 

miatt! Csak pár nap és meggyógyulok! 

A vendégek kicsomagolták a hozott ajándékokat, kaptak a gyerek is játékokat. 

– Henrik, hoztam neked levelet, Róniczon voltam lovakért és ott futottam össze Kőnig 

kamaragróffal, ő küldte! 

A szobára síri csend borul. Nagy sokára Henrik szólalt meg: 

– Na lássuk azt a levet! Henrik a levelet az ablak fénye felé fordította és olvasta: 

„A kamaragrófság magára vállalja minden magán- és köztartozást, he ennek fejében zárolhatja az 

összes részvényeket és az árukészletet. Hajlandó a részvényekért ötszáz forintot fizetni. A 

kamaragrófság ezen felül, szerződésben biztosít kétszáz forintos kincstári fizetést, halálod esetén 

özvegyednek évjáradékod.” 

Fazola láthatóan nem lelkesedett a hírnek, meg is jegyezte: 

– Igen, előnyös ajánlat! 

– Henrik, ez valóban előnyös ajánlat a mostani helyzetünkben, időt nyerhetünk vele! – mondta 

Tekla asszony. 

– Teklám, ha te is így látod, hűséges szövetségesem, akkor legyen! 

A küldött szerződéseket mindketten aláírták, hiszen szövetségesek, majd átnyújtották Váry Péter 

barátjuknak, hogy jutassa el a kamaragrófnak. 

Fazolán gyengeség lett úrrá, láthatóan elfáradt, a megvetett ágyhoz ment és lefeküdt, a 

vendégektől el sem köszönt, elaludt. 

 

Tekla asszony reggel, még mielőtt Henrik felébredt volna, felvette a tőle ajándékba kapott, 

gyönyörű, világoskék bársony ruhát, haját átfésülte a vállán, ami hullámos tincsekben a derekáig 

ért, fején, hajából koronát fonott, úgy nézett ki, mint egy bajor fenség. Henrik nagyon szerette, ha 

felesége, gesztenye barna hajából font, koronát hordott. 

A szépséges Tekla asszony ott állt a szobában könnyeivel birkózva. 

A falon, a kalendárium lapján nagybetűvel írva; április 16.  

 

Henrik mozdulatlanul feküdt az ágyban, szeme izgatottan fürkészte a távolt. Mikor 

észrevette felesége alakját, csendesen megszólalt, szinte suttogta: 
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– Teklám, Szövetségesem, itt vagy? Szeretni foglak a síron túl is! 
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A regénybeli szereplők nem mind a képzelet szüleményei, többük leszármazottai ma is 

élnek Egerben, Miskolcon, Diósgyőrben, Ómassán és szerte a világban. Egyes utódok persze az 

ősi neveket magyarosították, hogy megfeleljenek a kor kihívásainak, de bizonyára büszkék 

őseikre, ahogy mi is azok vagyunk, akik büszkeségünkben emléket állítunk a Garadna-völgyi 

vasművesség megalapítóinak.  

 

A nevek felsorolásával állítok emléket, hogy az utókor emlékezzen! 

 

Karl Tekla Fazoláné Született: 1754. Meghalt: 1831. Gyermekei: Frigyes és Borbála Tekla 

18 évesen megy férjhez, és 25 éves mikor férje, Henrik meghal. 

Férjének szövetségeseként egyedül élte le életét és felnevelte két gyermekét, Frigyes és 

Borbálát. A vasműves családokról is gondoskodó asszony 77 éves korában halt meg Hámorban. 

Hamvait a hámori temető őrzi, síremlékén a következő felirattal:  

 

 

„ITT NYUGSZIK E VÖLGY LAKÓINAK ANYJA, FAZOLA TEKLA, AKI ÉLETÉBEN 

SOKAT VETETT, DE KEVESET ARATOTT. ADJON NEKI AZ ÉG GAZDAGABB 

ARATÁST.  

 

ELHUNYT: 1831. X. 31.” 

 

 

Fazola Henrik Miskolc-hámori anyakönyv szerint: Születése: Würzburg, 1730. Meghalt: 

Ómassa, 1779. április 16.  
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Apai neve: Johann Hainrich Fassola.  

A család származása: Firenze külső városa Fiesole.  

Aláírása: Henrich Fassolla. 

 

Fazola Lénárd 1737-1805 Fazola Henrik öccse. Egri kovács- és lakatosmester. 

Karl Ferenc a Miskolcon állomásozó Osztrák lovasezred orvosa, Karl Tekla édesapja. 

Karl Ottó királyi testőrtiszt, főhadnagy (Karl Tekla nagybátyja) 

Karl Philipp Henrich von Greiffenklau würzburgi hercegérsek (Karl Tekla nagybátyja) 

Karl Friedrich Schönborn osztrák kancellár, würzburgi hercegérsek (Karl Tekla 

nagybátyja) 

Gróf Barkóczy Ferenc egri püspök, főispán és földesúr, (tehetséges mestereket telepít le 

külföldről Egerbe, a barokk művészet, építészet megteremtése miatt) 

Gróf Gyáraki Grassalkovich Antal Ő Eminenciája, Mária Terézia királynő tanácsosa. 

Von Deschan Gottfried királyi bányatanácsos szomolnoki bányászati felügyelőség. 

Johann Georg Schwartz Kőnig hámorsáfár Róniczon. 

Johann Georg Oegg mester Würzburgi kovács- és lakatosmester, a barokk kovácsolás 

mestere. 

Johann Georg Gfelner irányításával épül a massa, Szomolnok. 

Gróf Váry Péter Uppony. 

Pápai Tóth Mihály lelkipásztor kántortanító, geológus, Diósgyőr. 

Truppollai György a koronauradalom tiszttartója, Diósgyőr. 

Jónás Mihály munkavezető a Péter bányánál. 

Sesztina János vaskereskedő, Debrecen. 

Kulcsár Kázmér céhvezető egri lakatosmester. 

Hofner János egri lakatosmester. 

Kaminszky Efrém egri lakatosmester. 

Id. Kaminszky Kázmér egri lakatosmester. 

Carlo Adamit templomfestő, Eger. 

Giacomo Berrát márványfaragó, Eger. 

Lerch Mihály diósgyőri céhvezető, építésfelügyelő. 

Fischer Jónás kohómester Dobsina. 
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Stuller József kohómester Ómassa. 

Stuller Antal kohósegéd Ómassa. 

Schmidt János kovács, frisselőmester, Ómassa. 

Schmidt József frisselősegéd, Ómassa. 

Szepesi János kovács, hámoros mester Ómassa. 

Szin Lajos kovács hámoros mester Ómassa. 

Joskó kocsis, Ómassa. 

Rozi Joskó felesége, Ómassa. 

 

 

 

Emléküket az utókor őrizze meg! 
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Lévay József költő így emlékezett meg a Garadna völgyi hámorokról: 

 

 

„Hámor volna, de már nincsen kalapács, 

Se hangos pöröly, se barna kovács. 

Kohó kihamvadt, izzó vas kihűlt, 

Gép szerte-korhadt, műhely összedűlt. 

A zuhatag szabad kényén halad, 

Olcsó erő haszon nélkül marad. 

Nincs régi pezsgés, nincs régi zaj, 

Csend van, s az itt nem boldogság, de baj. 

Az újkor itt ekképp állíta rendet, 

Elrontván, mit a múlt idő teremtett.” 

 

 

2008. 



 153 

 

 

 

Előszó  

 

 

1. Hullócsillag  

2. A kiválasztott 

3. A nagy utazás 

4. Új haza 

5. A névadó 

6. A vaskapu 

 

 

7. A felfedezés 

8. A Fazola-ház 

9. Céhtanács  

10. A vaskőbánya 

11. Kitüntetés  

12. Karácsonyi éj 

13. Első találkozás 

14. Részvényesek  

 



 154 

 

15. Szentlélekpuszta 

16. Új otthon 

17. Massa a hegyek között  

18. Begyújtják a kohót  

19. Telepesek  

20. Kápolnaavatás 

21. Az atya 

22. A nagyolvasztó 

23. Az esküvő  

24. A nászút 

25. A gyártelep 

26. Kohórobbanás 

27. Acélgyártás 

28. Bányarobbanás  

29. A debreceni vásár 

30. Az iskola  

31. Élet a gyártelepen 

 

 

32. Farsang  

33. A vég 

Epilógus  

Tartalomjegyzék  
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( A KÖNYV HÁTSÓ BORÍTÓJÁRA KÉREM SZERKESZTENI!!!!!!!!!!!!!!) 

 

 

 

 

 

REKVIEM 

 

 

Ez a regény, amelyet a kedves Olvasó a kezében tart, búcsúbeszéd a Diósgyőri Vasgyár tragikus 

elmúlása fölött, és búcsúbeszéd Fazola Henrik és szépséges felesége, Karl Tekla szorgalmas élete 

fölött is. A mester sírja nem maradt fenn, csak egy történet a 18. század végéről. 

  

Viszontagságos életük példája is azt bizonyítja, hogy a múltunk nemcsak dohos-poros történetek 

kavalkádja, nemcsak egy múzeumi tároló szekrény összefogdosott üvege mögött meglapuló 

ócska holmi, hanem olyan erő, ami átsegít bennünket a nehézségeken. A kitartó munka 

megdicsőülése olyan példa, ami erővel tölti el a küzdelmekben megfáradt ember szívét és tagjait. 

Hiszen - gondolhatja az Olvasó - volt már előttem is olyan ember Magyarországon, akit a sok 

nehézség nem tántorított el attól, hogy a családja boldogulását, a haza és a közösség és javát 

keresve nagy dolgokat vigyen véghez. 

  

A regény Fazola Henrik és Karl Tekla szerelméről és küzdelmes életéről szól, hiszen a nagy 

alkotásokat ebben a korban férfiak vitték véghez, de sokuk mögött ott állt egy olyan nő, mint 

Karl Tekla, akinek a szerelme, odaadása ás támogatása nélkül a férfiak nem bírtak volna 

kiteljesedni. 

 

 

Debrecen, 2008.  

A szerző  


