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Csingervölgyi emlék 

Csingervölgy, a gyermekkorom csodálatos világa. 
Ezernyi, soha meg nem fakuló emlék forrása. 

Hatalmas erdők, pipacsos mezők, árnyas ligetek, 
madárdaltól hangos kertek, szénporos életek. 

 
Játék, móka, vidám kacagás, „madárlátta” kenyér, 

amit a tarisznya rejt, amikor apa hazatér. 
Madár ugyan nem látta, a bányából hozta haza, 

és nekem mindig jutott belőle, egy-egy „katona”. 
 

Vonatfütty hasítja ketté, a csendes táj nyugalmát. 
Gyerekek üdvözlik, a zakatoló vasparipát. 
Integet a vezető is, majd tréfásan tiszteleg, 
a füstokádó masinát, elnyelte a rengeteg. 

 
Bányásznapok emléke, körhinta, virsli, szép ruhák, 
megkaptuk a „hűségpénzt”, és felöltözött a család. 
Málna ízű „Bambi”, fagyi, sütemény, játék babák, 

barátok rokonok a téren, jókedvű kavalkád. 
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Óvoda az erdő szélén, iskolapad, jó jegyek. 
Jutalomból a „proli” kislány repülőről integet. 
Lázadó kamaszkor, első randi, diákszerelem. 

Titkos álmok, melyek nem valósultak meg sohasem. 
 

Elszállt a gyermekkor, mint a vonat füstje a légben, 
bezárt a bánya is, már nem dolgoznak lent a mélyben. 

Rozsdás csille az út szélén, pihengeti múltját, 
Nem is tudná folytatni nehéz, földalatti útját. 

 
A megtépázott öreg fák, még dacolnak a széllel, 

Csingervölgy, most is szép vagy, de egy kicsit más, 
mint régen. 
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Pancsa avagy egy kislány álma 

Ismerek egy történetet, amely 1967-ben játszódik egy kis 
bányásztelepülésen. 

Sajnos, a főszereplők közül, ma már nem sokan élnek. 
Én azt gondolom, hogy csak az hal meg igazán, akit el-

felejtenek, és nagyon-nagyon szeretném, ha Ők nem 
tűnnének el nyomtalanul az idő végtelen alagútjában. 

A könyvem lapjain újra megelevenednek… és emlékük 
talán tovább él. 

 
A képzelet szárnyain repüljünk vissza a múltba… 
 
Tavasz van, a hó már régen elolvadt. A kis hegyvidéki 

településen a rügyekből már előbújtak az első falevelek. 
Sárga pongyolapitypangok virítanak mindenfelé, pici 
százszorszépek emelik fel kíváncsi fejecskéjüket a zöld 
pázsitból. 

Az erdők szélén, a bokrok alján, az utak mentén virág-
zik az ibolya. Bódító illatával magához csalogatja a rova-
rokat. 

Méhecskék döngicsélnek, bogarak zümmögnek, ma-
dárdaltól hangos a táj. 

Már van ereje a napnak, melegével kicsalogatta az em-
bereket az otthonaikból. Benépesültek a kiskertek, 
gyermekzsivajtól hangos a vidék. 
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A bányásztelepülésnek ez a része egy völgyben épült, 
és öt különálló téglaépületből áll. Kétszintes társasházak, 
a tetőtérben padlásszobák pici ablakai látszanak. Több 
család él itt együtt. A lakásokat a szénbánya biztosította a 
dolgozói részére. Itt pihenhetik ki fáradalmaikat a nehéz 
műszakok után. Munkájuk sokszor ember feletti erőt 
igényel. Amikor „leszállnak” a mélybe, sohasem tudják, 
hogy vajon látják-e még a napfényt. Ennek ellenére sze-
retik a „hivatásukat”. Egy-egy munkanap alatt több száz-
szor hangzik fel a bányász köszöntés „Jó szerencsét!”, és 
mindenki tudja, hogy a jókívánság szívből jön. Lent a 
mélyben az emberek teljesen egymásra vannak utalva, és 
ki tudja, hogy a csendben elsuttogott ima vagy a fájdal-
mas, kétségbeesett kiáltás eljut-e az égig. 

Nehéz mesterségük ellenére, igyekeznek boldogan él-
ni. Tálán, hogy elfelejtsék a rájuk leselkedő állandó ve-
szélyt, gyakran ugratják egymást, tréfálkoznak, de ha 
valaki segítségre szorul, akkor „egy emberként” kiállnak 
mellette, még munkaidő után is. Jó kis közösségek, barát-
ságok kovácsolódnak össze a nyolc óra alatt. 

 
…és amikor már úgy érzik, hogy majdnem elfogyott a 

levegő, fekete veríték csorog az arcokon és fájdalmas 
görcsbe rándult valamelyik izom, akkor mi adhat továb-
bi erőt, kitartást? 

Talán a képzeletükben felbukkanó kedves arc képe, 
vagy egy bájos gyermekmosoly emléke, esetleg a fizetési 
boríték ígérete? 

Ki tudja, kinek mi a fontosabb. 
 
A településhez vezető úton fiatal, jóképű fiatalember 

tekerte a kerékpárját. Sötétbarna, hátrafésült haját meg-
megborzolta a tavaszi szellő, barna szeme még hunyor-
gott a lenti sötétség miatt. A bánya hideg, nyirkos levegő-


