
Egyesületi hírek

„In the Name of God” —Iránban

1983, 1988 után 1991-ben került sor a 3. Bányá
szati Szimpózium megrendezésére. A szimpózium 
szervező bizottsága elfogadta a Baráth-Mészáros- 
Szendrő szerző trió Szénkutatás és értelmezés cí
mű előadását. A május 18-i elutazást sűrű telefax 
váltások előzték meg. Az első fax „Isten (Allah) 
nevében” mottója még nagyon meglepett, de a 
tizediknél már megszoktam.

Közvetlen légi összeköttetés hiányában a Bu- 
dapest-Bécs-Teherán útvonalon érkeztünk meg 
szombaton éjjel ebbe az egzotikus országba. Az 
egzotikum szele már az iráni repülőgépen meg
csapott, amikor a talpig feketébe öltözött ste- 
wardeseket megpillantottam. Néhány apró nehéz
ség után igazi keleti kényelembe kerültünk a te- 
heráni Esteghlal (volt Hilton) szállodában. Más
nap reggel lenyűgöző látványban volt részünk a 
13. emeletről. Az egyik oldalon az Elburz hatal
mas hósapkás hegy vonulatai, a másik oldalon a 
méreteiben impozáns iráni főváros csalta ki belő
lünk a csodálkozó felkiáltásokat. Alul az utcán a 
több sorban hömpölygő, időnként dudaszótól han
gos kocsisor ébresztett rá, arra, hogy a technikának 
nem lehet a határokon megálljt parancsolni.

A 3. Bányászati Szimpóziumot a fővárostól 
400 km-re elhelyezkedő régi fővárosban, Isfahán- 
ban rendezték meg. Csak dicséret illeti az iráni 
felet a hely kiválasztásáért. Isfahán tényleg egy 
gyöngyszem a kietlen, kopár sivatagban. Mintha 
egy elvarázsolt világba csöppentünk volna. A vá
ros szinte minden porcikája hirdeti az iszlám aktív 
jelenlétét. A fekete csadoros nők, a csodaszép me
csetek, a fő tér parkjai, szökőkútjai, a rengeteg 
kis hangulatos bolt összhatása sokszor mondatta 
velünk, hogy ,,ez nem lehet igaz”, ,,ez hihetetlen”
. .A szállodánk mögötti kert esti hangulata — 
halk perzsa zene, működő szökőkutak, vízipipázó 
perzsák — több száz évvel vitt vissza bennünket 
az időben.

A várostól kb. 10—15 km-re a sivatagban áll 
az isfaháni műszaki egyetem épület együttese. Az 
egyetemi előadótermekben 3 szekcióban — ásvá
nyi nyersanyagok kutatása, kitermelése és feldol
gozása — folytak az előadások. A kb. 1000 részt
vevőből kb. 70 külföldi volt, az irániak nagy része

(kb. 800) egyetemi hallgató. A külföldiek Kelet- 
és Nyugat Európából, Kanadából, Ausztráliából, 
Afrikából és Ázsiából érkeztek. Az előadások an
golul és perzsául folytak, az utóbbi angol szinkron 
tolmácsolással.

Szokatlan volt a megnyitó. Katonai zenekar, 
majd hosszú idézet a Koránból és hivatalos üd
vözlő beszédek. A szünetekben jégkrémmel, teá
val és süteményekkel kedveskedtek a résztvevők
nek. A 30 fokos száraz melegben az előadások mel
lett az utóbbiak is nagyon néj:>szerűek voltak. 
Nagyon érdekes, szinte megmagyarázhatatlan lég
kör vette körül a külföldi előadókat. Az irániak 
részéről állandóan éreztük a kíváncsiság, az érdek
lődés és a maximális tisztelet megnyilvánulásait.

A szerda délutáni záró ceremónia különlegessége 
volt az egyik híres ajatollah jelenléte. Hosszú har
cias beszéde után minden egyes előadónak szemé
lyesen adta át — 3 csók kíséretében — az előadá
sokat tartalmazó könyveket és egy díszes, névre 
szóló bekeretezett oklevelet. Természetesen nem 
maradt el a Korán szerinti háladás sem.

A hátralévő napokat bányajárással és város
nézéssel töltöttük. A környéken lévő cink ólom 
és mészkő bányákba szerveztek szakmai kirándu
lásokat. Az iráni szakemberek alapos, részletes 
szakszerű magyarázatok kíséretében mutatták 
be a gazdag lelőhelyeket.

A szombati városnéző program keretében a ma
gyar delegációnak különleges élményben volt ré
sze. Isfahán fő terén a 3 magyartól külön-külön 
interjút kértek. A részletes bemutatkozáson kívül 
nyilatkoznunk kellett a szimpóziumról, illetve a 
jövő kilátásairól.

Az utcai és bazárbeli sétáinkon lépten-nyomon 
tapasztaltuk a Magyarisztán (perzsául Magyaror
szág) szó varázsát. Sokat nem tudnak rólunk, de 
a tisztelet és szeretet kiérződött a szavaikból.

Az országot át és átszövő szigorú iszlám törvé
nyek ellenére az volt a határozott benyomásunk, 
hogy ez a szimpózium, ha kicsit is, de kinyitott 
egy ablakot a világra ebben a 12 éve izoláltan élő 
országban.

Mészáros Ferenc
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