
OANCS IS1VÁN

A vaslapát vasa

Kusmárhegy sziklapárkánya meredeken emelkedik az ókúti bányászfalu fölött. A csipké
zett gerincen minden lépés fáradságos és veszélyes; szélei között nincs se bokor, se
gyökér. Az egyre magasodó kaptatók szinte sugallják, hogy az igazi csúcs már nem lehet
messze; s akkor a sziklaperem hirtelen lejteni kezd, s egy kis szorosba torkollik.

Maga a bányabejárat a szotos aljában ásít; a robbanás felgörbítette sínek, vasoszlopok
úgy villognak a bejárat nyílásában, mint vénember szájában a protézishíd.

A sichtát mindig valamelyik művezető irányítja. Szenes Zoltán robbantómester is
művezetőként dolgozik a bányaüzemnél. A robbantörnestér bikanyakú, hordóhasú férfi;
őszülő haját gyerekesen rövidre nyíratja. Pisze orra, sötétbarna szeme, s a szája alsó ívét
elfedő, vastag, előreugró felsóajka van. Télen-nyáron zakót és magas nyakú pulóvert visel.
Szenes főnöknek hívja mindenki, mert sichta alatt, ha valami probléma van a vágatban,
azonnal őt keresik, és vita nélkül elfogadja a véleményét minden ember, még a mérnök is.
Óriási lapáttenyerével hihetetlenül pontosan tud bánni a robbantószerkezetekkel. De 
így mondják - az emberekhez nincs sok érzéke. Az egyszer igaz, ha nem kérdezik,
nemigen beszél senkivel, és - legalábbis a látszat szerint - igen könnyű indulatba hozni.
De ez csak nemrégen van így.

82-ben történt. Zoltán-napkor Szenes főnöka bányabejáratnál ült a sisakján és gyutacsot
kötözött. Saját mödszere szerint csinálja; a töltetet szorító szalagok közé is pakol egy kevés
robbanóanyagot, s az összeerősírést már magával a gyújtózsinórral végzi. Ha aztán ezt a
húszméteres zsinórt meggyújtja, a robbanás ereje sokkal nagyobb.

Délutános sichta volt, a robbantómester épp a zsinórt csévélte a gyújtószerkezet köré,
amikor a népeskocsi dízelmozdonya bukkant fel az irodaépület mögött. A kocsi platójáról
a mérnök és egy új felvételes suhanc ugrott le, s megindultak a robbantómester felé.

Szenes főnök folytatta a gyújtótekercs összeszerelését. EgyÚj Felvételes munkába állása
nem volt ritkaság Kusmárhegyen. .

- Én azt mondom, ez se fog sok sót megenni itten - mondta Bartókjóska az új fiú felé
intve a fejével. A vájár ásóállú, kapafogú ember volt, az előrehulló haja alig takarta el a
homlokába gyűrt ráncokat.

- Új Felvételes - vont vállat Tányér Imre, a gépkezelő, aki maga is alig egy hete
dolgozott a bányaüzemnél. Levette a műanyag sisakját, s rávertvele egyet a kas rácsajtajára.
- Volt ez már alkalmasságin egyáltalán?

- Á, szerintem ezt csak a pénz érdekli - mondta a köpcös, kerek képű frontmester. -
Befizetek rá. Árvagyerek, azt mondja a mérnök,

- De láttad, mennyi könyve van? Egy egész halommal! - mondta Bartók.
Elkészült a robbantötöltet. Szenes főnök az arcához emelte a gyutacsot, s az ujját

végigfuttatta a gyújtózsinóron.
- 'szteletem, mérnök úr - fordítottak a szön hirtelen a bányászok.
- Jószerencsét, Szenes főnök! - köszönt a mérnök, és megállt a robbantómester

mellett. - No? - nézett hátra a válla felett. - Na! - folytatta ingerültebben. Még mindig
visszafordulva állt. - Jöjjön hát! - mondta indulatosan.

Szenes főnök felpillantott. Összevont szemöldökű, madámyakú, nyurga kamaszt
húzogatott a mérnök a zubbonyánál fogva előrefelé. A fiú kismagnó fülhallgatóját
kattintgatta elmélyülten a műanyag sisakja tetejére, vadonatúj bakancsa meg-megcsúszott
a szénrögök között.

503



- Na jön? Idejön végre? - nézett az égre szemét forgatva a mérnök, Megint
megrántotta a suhanc zubbonyát. - Kiss Tibor! Köszön a múvezetőjének?!

A suhanc a füléhez emelte a kismagnóját, s a sisaldámpája fénye Szenes főnök szemébe
villant.

- A magnót úgyse viheti magával a múszakba! - csattant fel a mérnök, - Hallja?Új
Felvételes! Magához beszélek! Eeeh .. ! - csapta a hóna alá a dossziéját dühösen.
Felemelte a kezét, vékony, maníkürözött körműmutatóujja előremeredt.

- Viszi a szállóra a holmiját. Elintézi a bejelentkezést. Kettőkor munkakezdés.
Végeztem! - kiáltott. Sarkon fordult, felrohant a lépcsőn, s bevágta maga mögött az
irodaajtót.

- Felrobbanok! - rúgott el dühösen a fiú egy szénrögöt a bakancsával. Sarkon fordult
ő is, s köszönés nélkül elrohant a munkásszálló felé.

- Mondom - mondta Tányér Imre.
Szenes főnök ujjaira tekerte a gyújtózsinórt, közvétlenül a robbantótöltet alatt.
A bányaüzemnél mindenki tudta a robbantömesterről, hogy özvegy édesanyja egyedül

nevelte. Amama érzékeny, kiegyensúlyozatlan, hatalmas munkabírású asszonyvolt, akinek
egyetlen szórakoZását - a napi robot után - a könyvek jelentették. Rengeteget olvasott.
De ahogy Szenes főnök haladt előre, s kapott mind fontosabb és fontosabb beosztást a
bányában, egyre kimerültebben, egyre fáradtabban érkezett haza; s zavarta a pihenésében
a mama olvasólámpájának fénye. így az asszony lassanként eladogatta a könyveit. Attól
kezdve csak a fiának élt.

Szenes főnök éjszakás sichtán volt, amikor egy reggel, a bányából hazaérve, ott találta a
marnát a szobában, arcra borulva, a szőnyegen. A robbantómester azonnal orvosért
rohant, gyógyszert, mentőt hozatott a városból, s kórházba szállíttatta az anyját; de hiába
tett meg bármit, a mama még aznap kiszenvedett. Ez gyötörte, ezért nehezedett mázsás
súllyal a robbantómesterre a lelkifurdalás; úgy érezte, cserbenhagyta a mamát, mert a
bajban nem állt ott mellette. Önmagába mélyen leásva naponta felidézte ezeket az
eseményeket. A lelke olyan volt már, mint az elhagyott tárna, ahol a gerendák is
elkorhadtak. De ma, amikor az ÚjFelvételes sisaJdámpája a szemébe villant, valahogy olyan
volt, mintha fény gyulladt volna a tárnában.

A munkásszálló szobája keserves egy hely; nappal hat konzervdoboz-hamutartó sorakozik
az ablakpárkányon, éjjel hat pár kapca párolog sú1yosan a csizmák között, s hajnalban a hat
ágymellett hat ébresztőóracsörög hatféleképpen.

Amikor Szenes főnök, zsebében az ÖSSZekötözöttgyutaccsal a munkásszálló szobájába
lépett, elsőkéntaz ÚjFelvételest pillantotta meg. Asuhanc az emeletes ágytetején térdelt,
s azoknik, ingek halmazafölött kapkodva próbálta sorba állítani bóröndjéból kipotyogó
temérdek könyvét.

- Defenét! - harsogta felfelé az ágy lábánál álló Puska]ózsef - Aszondod, hármat?
- Hármat! - erósítgette a suhanc odafentről. - Az embernek egész életében

összesen három könyvet kell elolvasnia! Igenis, hogy csak hármat!
- Na és? És melyik az a három, te nagyokos? - röhögött Nagy Olivér. - Nagyokos! 

Hirtelen lekapta a sisakját, s a fiú lel6gólába mellett az ágy keresztrúdjára csapott vele. 
Melyik az a három? Há?!

- Hát ahhoz kell ezt a sokat elolvasni, hogy megtudjam! Hán! - szájalt a suhanc.
Fürgén leszökkent az ágyról, s a két bányásZ mellett kisurrant a folyosóra.

A rakodósiló alatt, az őszi napsütésben aranyosan csillogtak a sínek a szederjes
szénhalmok között, Magányos csille gurult rajta teknőjét billegetve. Szenes főnök követte
tekintetével a sínpár ívét a kitérő hajlatáig, ahol egy másik csille csatlakozott az előbbihez;

ütközőik összecsendültek.
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Vitatkozás zaja csapott ki a szomszéd szobából. A helyiségben félkaréjban álltak a
bányászok; s az utolsó ágymelletti falszegletet nézték valamennyien. A művezetö beljebb
lépett. A szegletben Veszelszky, a délutános aknászsegéd kuporgott. Sápadt volt, arcára
szorított ujjai résen át beszélt maga elé.

- Hiába. Félek. Félek már. Én le nem megyek oda többé.
- Ennek elmentek otthonru - mondta Puska József, s kiment a szobából.
- Sichta van! - kiáltott az ágyvégénél adélutániak csoportvezetóje újra.
A fiatal aknászsegéd nem szölt, csak egy ín rándult meg a szeme alatt.
- Mi a fenét mesél? - kérdezte a belépő Nagy Olivér.
- A metánt emlegeti. Vagyis hogy a sújtóléget.
- Hídd csak a mérnököt.
- Sichta! - bömbölt a csoportvezető.

A bányászok készülödtek, szekrényajtókat, ételesdobozokat csukogattak.
- Na, mi van magával, Veszelszky - szölt a kucorgóhoz Szenes főnök.

Az aknászsegéd összerezzent.
- Metán ... - nézett a mennyezetre szemét forgatva a csoportvezető. és megrázta a

fejét.
- A metánt mondod? - nézett újra Szenes főnök a kucorgöra, - De hisz mérjük!

Szikraveszély pedig nincs!
Bartók Jóska nyitotta az ajtót rájuk. Nyomában a mérnök jött. Megállt, szénporos

karórijat kocogtatta a körmével.
- Na, mi a szelíd jó Úristen lesz - kérdezte végül jóakaratúan.
A kucorgö felzokogott.
- Aszondja, fél - mondta Bartókjóska. - Hogy a metán.
- Beteg maga, hogy feszt ezzel a metánozással jön? Mi? - kérdezte a mérnök, és

szürösan nézett szét, amikor a bányászok egymásra pillantottak.
- Na! - lépett közelebb a csoportvezető.

A mérnök a karórájára pillantott. Vett egymély lélegzetet.
- Félek - lehelte a kucorgó az ujjai között.
- Idehallgasson ... - kezdte Szenes főnök csendesen. - Hallgasson csak ide én rám,

hogy ...
Az ajtó felpattant. Az Új Felvételes robbant be rajta. Nevetett.
- Olvastátok, mi van kiírva a klotyó falára? - Egy pillanatra elhallgatott, még

hangosabban nevetett. - Azvan odaírva, hogy ... - Újból elhallgatott, egész testét rázta a
röhögés. - Az, hogy ... olvastátok?

A kucorgó egész testében összerándult a sichtakezdést jelző szirénahangra. Nem
mozdult.

Az új felvételes, Kiss Tibor, 19 éves volt, és a nyomdaipari szakközépiskola elvégzése után
egyévig segedként dolgozott a Tejüzemnél. SZüleit nem ismerte. Szinte állandóan zenét
hallgatott. Nagyon büszke volt száztíz kötetes könyvtárára, és Szenes főnöknekmegmutat
ta az olvasójegyzetére írt futát, mi mindent elolvasott már.

- A gravitáció elmélete! Gorkij! Szent István legendája! - lelkendezett.
Szenes főnök - ha megfogalmazni ezt nem is tudta - érezte, Tibor időszakos

szétszórtsága, kinyi1atkoztatásszerú és teljesen váratlan kijelentései mekkora érzelmi
elnyomottságról tanúskodnak. Nem mondott ezekre semmit. Csak nézett a suhancra, de
úgy érezte, olvas a lelkében.

A suhanc szeretett dolgozni. Meg is mondta Szenes főnöknek: ő ide pénzt keresni jött.
Önálló könyvtárat akart, aztán acélkillIős Kawasakit. De legelőször is bórzekét és
acélkillIós Kawasakit. Már első este fekvéskor megkérdezte Szenes főnököt,megengedi-e
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majd, hogy esténként akislámpája fényénél olvasson; és a robbantómester rövid
gondolkodás után azt felelte, őt nem zavarja.

Kawasaki és bőrzeke. Tömörkény. Átörökítés a biológiában. Szenes főnök óraszám
hallgatta a suhancot. Tibor egyik témát be sem fejezve ugrott a másikra. Ijesztő gyorsan
volt képes váltani. A robbantómester nézte a fiú gyerekesen kerek arcát, fekete, összevont
szemöldökökét, s érezte, valami mozdul a lelkében; olyanformán, ahogy a hatalmas
széntömb moccan, s billen ki a régóta elhagyott tárnafalból.

Hanem a sichtakezdés! A suhanc minden mfiszakkezdésnél közelharcíg menő küzdel
met vívott a csoportvezetőkkel a fém fejhallgatós kismagnójáért, amit mindenáron
magánál akart tartani, s amit minden alkalommal - minthogy a sisakra erősített fém
szíkra-, tehát robbanásveszélyes - könyörtelenül elvettek tőle. Tibor ilyenkor dühöngött,
a szénrögöket rugdosta; máskor kiabált, fenyegetődzött; de ez sem járt eredménnyel, a
magnót a szállón kellett hagynia.

A suhanc így mindig a többiektől távol, külön, a népeskocsi platóján ülve költötte el a
tízóraiját. Tibor-napkor - a suhanc nevenapján - a fülhallgató-vitát követő csendben
Szenes főnök odaült ételesdobozával a platöra, Tibor mellé. Egy ideig a görgökre pakolt
tübbingeken járatta a szemét, aztán csendesen fütyülni kezdett; s pár perc múlva vele
fütyült a suhanc is.

A munkásszálló szobájában hat vekker csörgött hatféleképpen. Hajnalodott. Asziklaperem
fölött fehér köd úszott, és belemart a bányászok álomittas, meleg arcába. Toporogtak.
Szenes főnök elemlámpánál olvasta a sichtát.

- Csákányi József!
- Jelen.
- Csillékhez. Bartókjóska!
- Igen!
- A népesre. Nagy Olivér! Tányér Imre! - A mfivezető apapírlapot kocogtatta. - Hol

van Tányér Imre?
A hó ropogott a talpak alatt.

Tányér!
- Itt vagyok - hallatszott a kelletlen felelet.
- Helyben! - mordult végül el Nagy Olivér is.
- Ma a darunál kezdtek - mondta a rnüvezetö, - Felpillantott a papírlapröl. - Kiss

Tibor úgyszintén.
- Nem! Velenem! - kiáltott fel Nagy Olivér és Tányér Imre szinte egyszerre. Nagy

előrelépett a bakancsa vájta hónyomból. - Főnök! Vele aztán nem! . .. - tette hozzá
indulatosan.

Szenes főnök nem először tapasztalta, hogy a bányászokban mekkora ellenérzés van a
fiúval szemben. Volt; aki csak a fejét rázta, volt, aki tiltakozott; olyan is előfordult, hogy az
illető a rnutatöujját nyomkodta fúró mozdulatokkal a homlokához. Kiss Tibor mindezt
zenehallgatási mániájának tulajdonította, s szemmelláthatóan nemigen érdekelte.

- Indulás! - mondta Szenes főnök
Betoníveket pakoltak Az acélsodrony sziszegve ereszkedett lefelé a darugémről.

Tányér Imre és Bartók a vezetőkötelet húzták az óriási betontömbre, Tibor a nyiszorgó
kiskocsit tolta a tübbing alá. Nagy Olivér kényszeredett arccal csúsztatta előrébb-előrébb
az éket a sínen. Ahatalmas betonívmár csak centiméterekrevolt a szállítókocsi tetejétől.A
suhanc egyszer csak kiegyenesedett.

- Mert költőkcsak aszuperérzékeny emberekbőllesznek - mondta hirtelen.
Asodrony surrogása abbamaradt. Nagygépiesen, összeszorított szájjal csúsztatta tovább

az éket, de a lába hirtelen lebicsaklott a sínről. Egyensúly után kapkodó keze beleakadt a
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vezetőkötélbe. A horony kiakadt, s a súlyos betontübbing a bányász hüvelykujjára
zuhant.

- Tibor! - üvöltött Tányér Imre.
- Hagyd ezt abba, kölyök! - bömbölt szinte ugyanebben a pillanatban Csákányi is.
- Mit? - lépett hátra a suhanc. - Most ... mit hagyjak abba?!
Nagy a fogával tépte, kötőztea gézpólyát, Csákányi húzta meg a bányász kezén a csomót.
A suhanc értetlenül nézett rájuk az arca előtt ide-oda lengősodronykampó rnögül. Nem

tudta, fogalma sem volt róla, micsoda félelemérzést keltett váratlan kijelentéséVel a
minden kiszárníthatatlantól rettegő bányászok lelkében.

-' Tibor! - kiáltott Nagy Olivér. - Ami van, az van! Összefügg! A természetes élés!
Szélroham csapott az arcukba; a széllökés megtaszította a síneket, az ék a betonívhez

támasztott lapátvashoz pattant, s a lapát hangos csattanással zuhant keresztül a sínen.
- Nem érted? - A bányász vérző ujjait egymásba akasztva, erőlködve, kapkodva

próbálta szavakba önteni a gondolatot. - Most zöld szén? Ötkerekú csille? Hogy a fenébe
jön most ide, a "költők"?

Hát meg vagy te húzatva? - hajolt Tányér Imre a fiú arcába.
De hát mit?! Miről beszéltek?! - kiáltott a suhanc döbbenten. .
Kuss már! - üvöltött Bartók Jóska, s a fiú bakancsa mellé köpött.

Sokat töprengett Szenes főnökTibor problémáján. De eltelt két hét, és a fiú még mindig
napszinten dolgozott.

Reggel, sichtán, Tibor elsődolgavolt titokban előszednia kisrnagnóját; már az eligazítás
előtt a fejére csatolta a fülhallgatót, aztán bamba arccal, a fülében visszhangzó zene
ütemére bólogatva nézett az ügyeletes csoportvezetöre. Róla folyt a szö, Előző nap -'- a
liftnél - újabb botrány volt. BartókJóska szölt a sichtavezetőnek, hogy a suhanc megint
be akarja vinni a fém fejhallgatóját a munkaterületre, és a fiú válaszu! kirúgta Bartók
kezébőla kulcscsomóját. Szenes főnök rángatta el onnan a suhancot. '

- Nem igaz! - kiáltotta Tibor Szenes főnök arcába. Leguggoit, forgott, tekergett,
próbált kiszabadulni a művezető vasrnarkából. Cipósarka alatt szénrögpattogott. - De ha
egyszer nem igaz!

Szenes főnök csillapítóan tette a suhanc mellére hatalmas Iapartenyeret, s a fiú
zubbonya alatt megérezte a kisrnagnó apró négyszöget

- Az igaz - mondta kényszeredetten.
- Tibor! A bányánál a legkisebb szabályszegés is az életünkbe kerülhet! - kiáltotta a

csoportvezető. - Hát nem érted?
- 1eérted?! - szájalt a suhanc.
- Fogod be pofádot?! - bömbölt Csákányi József; s összeszorított öklét rázta a fiú

arcába.
- Ez szabály1 Rendelkezés! - vágta el a vitát Szenes főnök. - Egy hangot se akarok

többet hallani! - mondta, s érezte, hogy beleizzad a beszédbe. Megnyomta a kas
hívógombját.

Cidesz - csapott sisakjával a suhanc a liftajtó racsara. s a lépcső felé iramodott.

Szenes főnökgondjai megszaporodtak. Eddig a folyton változó sichtabeosztás elkészítése,
és Veszelszky, az aknászsegéd egyre rosszabbodó állapota okozott fejtörést neki, s ezekhez
most a suhanc problémája is csatlakozott.

A müvezetö jóemberismerő volt. Hogya fiú kitűnő munkaerö, az egy pillanatig sem volt
kétséges. Ami a gyakori felfortyanásait illeti, azokat Szenes főnök úgy magyarázta, hogy
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Tibornak nincs önbizalma. Azpedig, hogy a suhancnak ide-oda csaponganak a gondolatai,
hát az - és éppen ellenkezőlega lábra kapott híresztéléssel -, nos éppen az bizonyítja,
hogynagyon is rendjén van nála minden. Hiszen akkorvolna baj, az volna a furcsa, ha Tibor
lelke nem tükrözné eddigi, hányatott élete megpróbáltatásait.

A csapat a szénosztályozónál dolgozott. Felnőtt férfinak való, kemény munka volt a
farkasordító hidegben szétcsákányozni, majd szívlapáttal az osztályozó rezgetőjére

hajítani a kőkeményre fagyott, kékesfekete széntömböket, A suhanc egyenletes csapások
kal, lendületesen dolgozott. Aztán egyszer csak hóna alá szorította a csákánynyelet.
Elővette a zsebkendőjét; belefújta az orrát egyszer, majd még egyszer, aztán azt mondta:

- Csakhogy a szárazföldi állatok jó része vízben élőktől sZármaZik.
- Tibor! Már megint?! - lendült meg Tányér Imre kezében a szerszámnyél, s ha

eltalálja a suhancot, alaposan főbe kólintja.
Imre!
Erisszetek, hadd adjak a pofájának!

- Hé! Mi lesz ott! - dörrent rájuk Szenes főnök az irodaablakból.
- Szétcsapom ezt az idiótát! - üvöltött Tányér Imre.
- Imre! - akaszkodtak ketten is a pufajkájába.
- DeszétbizonyúristenlII
- Mér? Mi? Mi van?! - gyűrögette ropogva a suhanc összefagyott zsebkendőjét a

kezében. - Mér? - hátrált egyre a dühödt arcokra pillantva. - Jóska! Most mi van? Imre!
De most mi van?!

Karácsony volt. Tibor és Szenes főnök a munkásszálló üres éttermében ültek Odakint a
fenyők zúzmarásan integettek a sziklaperem fölött, a kihalt utca kerékvágataiban
feltorlódott a jég; s ahol az út kitágult, a végében, fehér csúcsíves templomtorony emelte
égnek a keresztjét. A suhanc hallgatott. Könyvet forgatott a kezében, de nem olvasott.
Hallgatott már három napja.

- Kérsz sört? Kérsz még egy sört? - kérdezgette Szenes főnök. A művezető ideges
volt, feszült, a liftnél történt eset óta lelkifurdalás kínozta.

- Mesélj - unszolta a suhancot. - Mesélj arról a paliról, aki azt mondta, hogy öt
gombócot bír megenni éhgyomorra. Thdod, ott a Tejüzemnél. Te ugye utálod a gombócot?

A suhanc hallgatott.
- Én egyszer megettem harminc főtt tojást.
- A tojást is utálom! - csapta le a fiú a könyvet az asztalra.
- De én egyszer tényleg megettem harminc főtt tojást! - vágott a barátja szavába

Szenes főnök - Persze, nem éhgyomorra! - tette hozzá gyorsan. - Dehogy!
A suhanc néma maradt.
- Te nem csináltál soha efféléket? Hm? - próbálkozott ismét Szenes főnök.

Kinyújtotta az ujjait a sörösüveg felé, de aztán tehetetlenül visszahúzta kezét.
- Voltam egyszer például egy ...
- Afrancba!
- Tessék?
- Elmegyek! - ugrott fel a fiú.
- Hogy értve? Ne! - szakadt ki önkéntelenül a múvezetőMl.

- Elég volt ebből a lepra helyből! Bányászsors! A bányászsors, az nehéz! Elmegyek
innen!

Szenes főnök nagyon egyenesen ült; félt, hogy valami összeomlik benne.
- De hát miért? Miért mennél el? - kérdezte alig hallhatóan.
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A következő napokban a művezető mást se hallott Tibortól: "Bányászsors. A bányász
sors, az nehéz." Szenes főnökbezárkózott az irodájába. Iröasztalahoz ült, fejét a tenyerébe
támasztotta, s egy pillanatig úgy nézte az ujjai rácsán át az előtte levő sichtaívet. Aztán a
kopár falat nézte. Becsukta a szemét. A tulajdon tehetetlensége megint felébresztette
benne a lelkifurdalást. Alelkiismeret-furdalás pedig a mamat hozta elő az emlékezetéból; s
ettől olyan heves szégyenkezes fogta el, mintha nyilvánosan kellett volna levetközníe.
Felugrott az íróasztaltól.

Faltól falig, ide-oda járkált az apró irodahelyiségben. Aztán egyszer csak megállt az
asztala mellett. Felkapta a ceruzacsonkot, s nagy vonalakkal javított bele a heti
sichtabeosztásba.

Másnap, abléznál a bányászcsapat a felolvas6ban gyülekezett. Tányér Imre vitte a szöt,
Szenes főnök a jegyzeteibe pillantott.

- Ja, igen - mondta. - Tibor. Hétfőtől te is odalent dolgozol. Velünk. A huszonhetes
aknában.

Tányér Imre felkapta a fejét. Megperdült. Összenézett társival. Vett egy mély lélegzetet,
s a fejét ráZva Szenes főnökhöz fordult.

- Közvetlenül énmellettem - tette hozzá az előbbiekhez Szenes főnök Összecsukta
a sichtaívet, szembefordult Tányér Imrével. - Végeztem - mondta kurtán.

A suhancnak fülig ért a szája. Reggel dzsiggelt a munkásszálló folyos6ján, délben együtt
dúdolta a dallamot a magnójából harsogó beatzenével, este oda-vissza kopogöst játszot! az
ablaküveget kívülről kocogtatö fenyőfaággal. Bányászsors? Nehéz? - kérdezgette. És
nevetett, nevetett.

Avarfüstös őszi nap volt, a levegőben szajkóhahota rezgett, s elült a szíklaperemröl
hirtelen lezúduló szélrohammal. A délutáni ablézra együtt ment a két barát. Megálltak a
kasnál gyülekező bányászok karéja mögött. A suhanc bekapcsolta a kismagnóját.

- Most simán levihetném - mondta a zene ütemére bólogatva.
- Te, te - ingatta a fejét szelíden a robbantómester.
- Jó, hogy! - erősítgette a suhanc. - Csak tudom! A szikraveszély!
- De felvitte az Isten a dolgodat! - mondta Szenes főnök mosolyogva.
- Istenem! - vigyorgott a suhanc, s egy szénrögöt kezdett el görgetni ide-oda a

bakancsa talpával. Tányér Imre mogorván ránézett, a lifthez lépett, s felrántotta a kasajtót.
Hirtelen, átmenet nélkül maradt fölöttük a napszint világossága, ahogy zuhantak alá a

szállítókasban, Szenes főnök - aki a megelőző éjszaka felét óracsörgésig ébren töltötte 
előreugró ajkát harapdálva figyelte a suhancot. Tibor szétterpesztett ujjú tenyerével
dúdolva ütögette a kas acélhálóját, s a futó drótkötelek kozöu fölfele pislogott a
függőakna-falon. Tányér Imre leguggoit, s indulatosan szorosabbra rántotta a bakancsán a
csomót. Bartókjóska mereven szembenézett a suhanccal, s egy katonanótát düdolgatott.

Retlektorok szabdalta sötét forróság fogadta őket odalent a nyiszorogva feszülő

támfalak alatt. Elhelyezkedtek a hosszú vágatban. A gépmeater szétosztotta a szerszarno
kat, beindította a kaparöláncot, aztán a dízelmozdony stopIámpája hunyorogva eltűnt a
kanyarban.

Keményen ellenállt és lerúgta magáról a tárnafal az első csákányütéseket. Tányér Imre
ívbe hajló hátizmokkal feszült újra a fejtőkalapáccsal a telérnek Az acélhegy behatolt a
falba, a kompresszor tompán feldühögött.

Szenes főnök a suhanera pillantott. Tibor a csilléknél dolgozott. A művezető nézte,
amint a lapátoló fiú verejtékben úszó, szénporos arcát megsimítja bányászlámpájának
szelíd fénye. "Nem lesz semmi baj. Nincs is semmi baj" - gondolta.
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Tányér Imre visszahúzta a fejtőkalapc1csot. Vc1rt egy pillanatig, míg szétoszlik a kavargó
szénpor, akkor az acélhegyet feljebb illesztette. .

A bányászlámpák fénye egyre mélyebben hatolt be a megbontott tarnafalba. A
kaparólánc egyenletesen csikorgott. Szenes főnök egy korhadt főtegerendátvett észre a
szállítószalag platójánál; és míközben körbecsévélte a zsinórt a robbantótekercsen, jól az
agyába véste; fel kell majd napszintre küldetnie ellenőrzésreaz egész köteg támfát.

A suhanc egyszer csak kiegyenesedett.
- Ez az, ez az! - kiáltott izgatottan. Öklével a tenyerébe csapott. - Nincs

determinizmus! - nyilvánította ki.
Csákányi hirtelen visszafogta a lélegzetét. Bartók Jóska lassan lerakta a lapatot, s a

szemét forgatva, Nagy Olivért és Bokodit maga után húzva hatralní kezdett kifelé.
Szenes főnök agya sebesen dolgozott.
- Úgy van, úgy van, úgy van! - harsogott vissza szinte a következő pillanatban, hogy

megelőzzea kezdődő páníkot. - A májkrém, Szepesi György, a Tisza-híd! Világos!
Csákányi összeszorított fogai közül szisszenve tört elő a levegő. Nekilökte a suhancot a

csille oldalának, ökle előrelendült.

Szenes főnök tisztan hallotta ezt a szisszenést. De ugyanebben a pillanatban, a hirtelen
hunyorogni kezdőretlektorok alatt egy másik, halkabb, rettegett hang is megütötte a fülét.
Megfordult. A szénrögök lépésrőllépésrezördültek a bakancsa alatt. Úgy figyelt, hogy a
füle pattogásán most alig-alig hatolt át a kaparólánc zaja. Megint lépett egyet, s a lábát
beleverte a szállítószalag acélperemébe. A szíve ugrott egyet. Megállt, meredten nézett a
tárnahajlat irányába.

- Imre! - hívta a frontrnestert halkan. Nem fordult hátra, - Gyere csak! - Leguggoit, s
előrehajolva figyelte a fal vékony kis repedéséból sziszegve kitóduló légáramot.

Mi? Én? - engedte le a frontmester a fejtőkalapácsot.

- Na! - sürgette újra Szenes főnök.
- De én? De miért én?! - harsogta túl a frontrnester az akadozó gépzúgást. - Mi van

már ezzel a világítással is?
Szenes főnök egészen a tárnafalhoz görnyedt. - Gyere hát!
- De hát velem mi baja, főnök? - csapta le indulatosan Tányér a fejtőkalapácsot.

Csípőre vágta az öklét, sisakját a homlokára tolta.
- Hamar! - mondta Szenes főnök aggodalmasan.
Afejtőkalapács végigbucskázott egy szénhalmon, beleütközött a támfába s kékes szikrát

vetve pendült a kaparólánc acéljának.
A kaparólánc csikorgása abbamaradt. Hirtelen minden villany kialudt a tárnában. A

szikra felpattant a főtegerendák fölé, s egyszempillantás alatt kinyújtózott a mennyezeten.
- Elhagyni a vágatot! - ugrott fel hirtelen Szenes főnök.
A kékes láng' sebesen végigrohant a boltív alatt, s a bezárt levegőtömeg hirtelen

belobbant.
- Gyorsan! - ordított a művezetö.

Iszonyú dörrenés ráZta meg a vágatot. A csille megemelkedett, s nekiütődött a
szállítószalagnak. A'szétpattant kaparólánc a levegőt hasította.

- Kifelé, a... - üvöltötte legörnyedve Tányér Imre, de még míelött befejezhette
volna amondatot, összerándult az arca; válla mellett halványkék, hersegve szétnyílö
legyezőkéntcsapott szét a második légrobbanás. A szerszám kirepült a bányász kezéből.

Szenes főnök a csilleforgató mögött vetette magát hasra. A sisaklámpák hasogatta,
kavargó szénpor- és fótesziIánk-záporban arcára szorított karja alól kereste tekintetével a
suhancot.

A másik öt bányász dermedten állt. Csákányi most hirtelen sarkon fordult, s társát
követve legörnyedve rohanni kezdett a kijárás felé. A levegőben repülő szerszámvas térd
alatt kapta el, s egyetlen suhantással metszette el a ballábfejét.

SIO



Sziklatörmelék hullott Szenes főnök tarkójára. Szénpor és füst szökőkutak fröccsentek
fölötte feketén gomolygó, dörgő hullámokban. A művezető mozdulatlanná dermedt, s
érezte, heves léghullám utószele csapja meg. Tibor nevét kiáltozta. Az ujjai résen át látta,
hogy a hatalmas csille pörögve bucskázik el előtte; döndülve nekicsapódik a támafalnak,
áttöri a főtegerendákat, s egy hatalmas széntömböt kibillent a falból.

Csákányi eltorzult arccal zökkent levágott lábára, s a véres csonkon bicegve, ordítva
vonszolta magát kifelé.

Szenesfőnöka suhanc nevét üvöltve felugrott, s hasravágódott egybányászbakancsban.
Lepillantott. Tibor karnyújtásnyira mellette, összekucorodva feküdt a felborult csille
mögött, A jobb szemébőlkeskeny vércsík indult, s eltúnt a szája szögletében. Afeje fölött,
alig egy méternyire, a csille által kiszakított kétrnázsás széntömb lassan csúszott kifelé a
támafalból.

A művezető legörnyedt, karját átfúzte a suhanc nyaka alatt, s a szabad kezével beletúrt a
fiú kezére hullott szén és szíklatörmelék közé; s leszakadó körmű ujjai a robbanás
felgörbítette forró sínvégbe akadtak. Felkiáltott döbbenetében: sisaklámpája fényénél
meglátta, hogy a felgörbült sínvég a suhanc karjára hurkolódott. Lejjebb engedte a fiú
testét, s megrántotta a sínvéget. Az acél nem engedett.

A művezető villámgyorsan körülnézett. A kavargó szénporon túlról vadul kiáltozva
integettek felé. Lenézett a fiú lassan kífehéredö arcára; s a következő pillanatban
dörömbölőszfvvel, teljes erejébőlhúzta a forró síndarabot. Megpörkölődöttruhaszövet s
a tulajdon égő húsának szaga csapott az arcába; ugyanakkor érezte, bányász-ösztönével
teste minden porcikájában érzékelte: fejük felett a kétmázsás, hatalmas széntömb most
már ijesztőengyorsulva csúszik lefelé.

Az acélsín nem moccant. Szenes főnök felpillantott. A robbantógyutacs! Nem! A
feszítővas! Lehetetlen! Visszaperdült a fiúhoz. Újra, most már teljes testtel feszült neki a
felgörbült. tűzforró sínvégnek.

A széntörnb ebben a pillanatban kibillent a helyéről, s a müvezetö karjához ért. Szenes
főnök elengedte a sínvéget, s villámgyorsan a fiú teste fölé ugrott.

A széntömb a művezető vállára nehezedett, Szenes főnöklevegő után kapott. Zakatoló
szívvel, véreres szemét forgatva, óvatosan, milliméterenként mozdulva, két bakancsos
lábát megvetette a fiú teste két oldalán. Közben érezte, mint görnyeszti előreaz iszonyatos
széntörnb terhe; lejjebb, egyre lejjebb hajolt a művezető az irtózatos súly alatt, míg Tibor
arca mellett talajt nem ért mindkét oldalon összeégett keze. Akkor Szenes főnök egy
utolsó erőfeszítésselhatalmas hátát hirtelen felpúposította; így védte a saját teste alkotta,
eleven üregben kucorgó halott fiút, nehogy a kétmázsás széntömb szétnyomja.

Így állt, lihegve, már négykézláb, de csak milliméterenként beljebb, beljebb csukló
lábbal, és mindvégig a hátán egyensúlyozva az iszonyú széntömböt. ígyállt még akkor is, az
erőfeszítéstől elövícsorodö fogakkal, üvöltve, és acsarogva, hatalmas hátát még mindig
homorítva, amikor egy fél óra múlva rájuk találtak a bányamentők.

Azóta három bizottság szállt ki Kusmárhegyre, és mindegyikről az volt a vélemény, hogy
még alaposabb, még körültekintőbbvizsgálatot folytatott, mint az elözöek, Megállapí
tottak, hogy a természetbe nagyobb erővelbeavatkozó ember számára nagyobb a veszély
lehetőségeis. Az is kiderült, hogy a robbanás délutánján árarnkirnaradás volt az üzemben, s
emiatt állt le hirtelen a szellöztetöberendezés,

Asziklaperem fölön, a meredélyen, új sírkereszt tövén tépdesi a nárciszok szirrnát a
jeges októberi szél. A bizottsági Mercedesek kerekei vágta kátyúban bukdácsoló
bányászok élete pedig azóta sokkal biztonságosabb. Új, korszerűbb gépeket, modem
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biztonsági kijelző-berendezéseketszereltek fel; s korszerűsítették a tárnaszellöztetö
automatikát is.

Változás Kusmarhegyen alig van. Folyamatos a termelés. Szenes főnök is ugyanazt a
zakót, és ugyanazt a magas nyakú pulóvert hordja, mint korábban. Ugyanazaz ételesdobo
za is.Taláncsak a haja rövidebb még valamivel,mint eddig, és a bal szeme alá nőtt egy apró,
könnycsepp alakú szemöles. mintha állandóan siratna valakit.

Másváltozás Kusmárhegyen nincs. Rendben folyik az alkatrészellátás is. De hajnalonta,
míelött a munkásszálló hatágyas szobájában öt ébresztőóra csörögne ötféleképpen.
Szenes főnök egy apró, fekete kis fülhallgatót forgat a kezében. Szorítja, forgatja,
elfehéredett ujjakkalaz arcához érinti a fülhallgatót; zihál és nyög, hatalmas teste ráZkódik
az erőfeszítéstől, hogy ne zokogjon, és ezen senki sem csodálkozik: mert a bányászsors. a
bányászsors az nehéz.

NAGY GÁSPÁR

A valóság égető nyelve
"Századunk tragédiái nemegyszer afféle tesztet jelentettek a
költészet számára, melyek lebet6vé tették, bogy felmérbessiik,
mennyi valóságot bír el a költészet. "

(Czeslaw Mitosz)

I
Már nem álmodsz,
csak elképzelsz egy temetőt,

fölmagzott, évek óta kaszálatlan,
kaszálhatatlan ős-fúhullámzó tengerét,
s azt mondod: barátaim, ba veszitek
a fáradságot és a bátorságot, most
az alant nyugvókat kiültetjük a sirok szélére,
és egy napig - mi is étlen szomjan,
félrebajtva ki-ki maga eMtt a fúrengeteget 
szembenézünk;
változó arcvonások lezúduló ráncain
az akkor és azóta történteket,
és történelemnek nevezzük,
tiszta valóságnak . . .
aki akar, helyet is cserélhet
a sir szélén ülőkkel,

de szabadon temetkezhet oissza a holt,
és szabad elvonulást kap az élő.
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