
             Laboros történetek 

 
1. Ég a tűz! 

 
Rezi után, 1972-73 telén, már tizedesként, Vígh Barnabás 

hadnagy laborvezető kérésére lejártam az alagsorba lévő laborba 
"dolgozni". 

 
Egy műgyantás ioncserélőbe leheltem lelket, megpróbáltam 

valami labor formát is csinálni (az eredeti laboros nem vegyész 
volt). 
 

Egyik reggel, úgy 1/2 7 körül ülök az ágyamon, mikor 
megjelent a Frici és közölte, hogy „ég a tűz a laborban”.  

 

Mondom, „kösz, hogy befűtöttél majd megyek ne izgulj”.  
Erre ő: „nem úgy, hanem a szekrény is! 
 

Erre már leszaladtam, és valóban, az olajkályhától a 
vegyszerszekrény oldala, és az ott lógó mikádó is tüzet fogott. 

 
A Frici eltűnt, valószínűleg segítségért ment. A szekrényt, 

mint legnagyobb veszélyforrást elintéztem.  
 
Az olajkályha még égett mikor jött a felmentő sereg Bodrogi 

Tibi vezetésével és kitették a kályhát a folyosóra, ahol kiégett 
mert a poroltók nem működtek. 
 

Hogy ki vitte ki és kivel és mi volt a poroltókkal mindenki 
másképp emlékszik, csak a Tibó a biztos. 

 
*** 

Szerk. megjegyzése a történet következményeiről: a 
tűzesetet a század „természetesen” nem jelentette. Néhány hét 
múlva aztán az alakulathoz érkezett ellenőrzésre Lévai József 



őrnagy, az 5. HDS tűzrendészeti főtisztje, aki látva a sok üres 
tűzoltó készüléket, a maga közvetlen módján beszédbe 
elegyedett a katonákkal. Így buktunk meg rövid idő alatt a 
jelentési kötelezettség elmulasztása miatt.   
 

2. Robbanékony kártyaparti 
 

Annyira dolgoztunk, hogy a Pepe /Vigh Barna/ rendszeres 
kártyapartit szervezett. 

 

A Pepével mi voltunk az állandó tagok, a változó 
partnerekkel leginkább tarokkozni próbáltunk. 

 
Egy alkalommal sokan jöttek, mentek és mindig 

megzavartak. Emiatt jód-azidot csináltunk, és az ajtó elé 
szórtuk. 
 

Kopogtattak!! A Pepe elővette az oldalfegyverét és kiugrott 
az ajtón. Ott állt, vagy inkább toporgott Kabai József főhadnagy 
századparancsnok. 

 

 Mire a Pepe - miközben pattogott és szikrázott a lábuk alatt 
a jód-azid - gyorsan, vagy hatszor: „Jóska, Jóska, Jóska…” és 
ugyanennyiszer „Én csak, Én csak…”  

 
Kabai pedig csak annyit mondott: „Barna, gyere fel az 

irodába!”. 
 
A további fejleményeket nem ismerem, mindenesetre a 
kártyapartik megritkultak. 


