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SS

S E M B E R Y  G Á B O R p r ó z a

A munkás A munkás

S ötét van még, amikor elindul. Hideg szél rázza az ágakat. Megigazítja nyakán a sálat. 
Gyomrába fájdalom nyilall. Cigarettára gyújt. Émelyeg a kialvatlanságtól. Elkesere-
detten indul el a megálló felé. Sietős tempóban halad végig a hajnalba meredt ker-

tes házak között a megszokott úton. Mindennap ugyanaz. Ismeri a repedéseket, az aszfalt 
megsüllyedt gödreit feltöltő tócsákat, az arcába vágó ágakat. Ismeri a már világos ablako-
kat, melyek mögött, úgy véli, dühös munkások isszák reggeli feketéjüket; a saroktól a má-
sodik ház mellett parkoló autójában alvó ételfutárt; a félnótás öregasszonyt, aki lomha, kö-
vér kutyáját sétáltatva átvizsgálja a szemeteskukák tartalmát; azt a sok nyomorultat, akik 
fásultan várnak a megállóban a buszra, hogy eljussanak valami üzembe vagy raktárba, ahol 
aztán késő délutánig gyötrik őket éhbérért.

A vasúti felüljáró alatt elpöccinti a cigarettacsutkát, megcsörgeti zsebében az aprópénzt, 
amin majd kávét vesz az automatából, aztán átsiet az úttesten. Heves köhögés rázza meg 
a mellkasát; egy zöld munkásruhás csapzott asszony felkapja a fejét. Összenéznek. Ismeri 
őt is. Minden hajnalban ott vár a buszra. Undorodva fordítja el róla tekintetét. A távolban 
feltűnnek a busz sárga kör-szemei. Mindenki toporogni kezd. Határozottan a járdaszegély 
szélére lép. Régi busz áll be, motorja hangosan bőg, szörnyű gyomra hideget és büdöset 
lehel. Feltulakodnak. Gyorsan leül a hideg műbőr ülésre, és előveszi táskájából a könyvét. 
Csak tíz perce van olvasni, azután át kell szállnia.

Leszállásnál újra tülekedés. Mindenki ingerült. Mindenki előbb akar leszállni. Méltat-
lankodás, sértő megjegyzések. Sietnek a metrólejáró felé, ahonnan megkeseredett láb- és 
húgyszag pöffen föl. A buszváróban hajléktalan fekszik a padon, alatta vizeletfolt; a presz-
szó előtt két részeg vitatkozik; tinédzser rókázik a sarkon. Egy fiatal lány köhögni, öklen-
dezni kezd. A hajnal kemény arcú teremtményei azonban rezzenéstelen arccal haladnak to-
vább a föld alá, hogy eljussanak céljukhoz.

Ujját a lapok közé téve kényelmesen, de tempósan halad a lépcsősor felé. Ahogy vissza-
fordul, még épp látja, hogy a lány a virágágyásba hány. Közömbösen fordítja el a fejét, kö-
veti a felbőszült tömeget lefelé. Menni kell. Nem vesz az ingyen újságból. A mozgólépcsőn 
jobb oldalra áll, hogy elférjenek mellette.

A következő busszal érkezők szaladnak lefelé, és a fény- és hangjelzés után még beugra-
nak a szerelvénybe, vállukat megüti a záródó ajtó. Hangosan szitkozódnak. Ő ráér a követ-
kezővel menni. Mindig korábban indul, hogy beérjen, bármi történjék is. A lapok közé ej-
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ti tekintetét, és folytatja a megkezdett mondatot. A metrószél pimaszul belelapoz a könyv-
be. Befut a következő szerelvény, beszáll, leül. Szuszogó, ásítozó söpredék.

Csak néhány oldal, és újra át kell szállnia. A körtéren már kisebb a kavarodás, keveseb-
ben szállnak le és fel. Felcsoszog a felszínre. Nekitámaszkodik a várófülke oldalának, és ol-
vas tovább.

A téren mindig akad egy-két részeg tinédzser, leginkább péntek kora reggel. Bamba te-
kintettel, dülöngélve rágják a pizzaszeletet, vagy mellkasukra bukott fejjel alszanak a pa-
don. A megálló körül hányáskarikák borítják az aszfaltot. Munkások isszák az első sörö-
ket, cigarettáznak, morognak.

A villamoson már több kolléga is utazik. Biccentenek egymásnak. Néhányan beszélget-
nek, vannak, akik zenét hallgatnak. Ő olvas tovább. Az utolsó előtti megállónál cigarettát 
sodor. Leszállásnál hagyja, hogy kollégái átszaladjanak az induló villamoskocsi előtt. Meg-
várja, míg elmennek, csak akkor megy át a zebrán, és gyújt rá.

A kis utca, amin minden reggel végigmegy, sötét. Befordul jobbra a macskakővel bo-
rított zsákutcába, jobb oldalt padlólap-raktár és gumiszerviz, bal oldalt elhagyatott vegy-
szergyár. A sarkon balra megy, végig az állatorvosi rendelő, majd az újonnan épült lakó-
ház mellett, hogy aztán srégen jobbra felkaptasson egy rövid földúton, és hátulról belépjen 
a telep területére. Jó reggelt, köszön be a portásnak, aki csüggedten bólint fülkéjében gub-
basztva. Végiggyalogol a parkolón, és egy vaslépcsőn fellépdel a rámpára. Ketten dohányoz-
nak az épület előtt. Odaint nekik, és csipogóját az érzékelőhöz illesztve belöki a nehéz ajtót.

Az előtérben hangosan odaköszön a szekrényeik előtt matató kollégáknak és a bizton-
sági őröknek, beteszi könyvét és cigarettáját a huszonötös számú fémajtó mögé. Egy pilla-
natra behunyja szemét.

Az öltözőbe lépve megcsapja a vasbetétes mű-
bőr cipők keltette irtózatos lábszag. Kezet nyújt 
öltözködő kollégáinak. Kinyitja lemezszekrényét. 
Előkotorja izzadságszagú világoskék munkatri-
kóját, amelyen vidáman virít a  cég emblémá-
ja, és sötétebb árnyalatú, de szintén kék, logó-
val hímzett kantáros nadrágját. Átöltözik. Un-
dorodva lép bele a vasbetétes bakancsba. Azon-
nal belehasít nagylábujjába az ismerős fájdalom, 
ami csak a nap végén szűnik meg, mikor újra át-
veheti hasított bőr utcai cipőjét.

A kávéautomatához megy, bedobja az aprót, 
kiválasztja az italt, közben cigarettát sodor. Ki-
megy a raktár elé, rágyújt és elszívja a cigarettát, 
aztán sodor egy újabbat, mert ezután csak két-
szer mehet ki dohányozni, délelőtt tíz órakor és 
egy órakor, az ebédideje alatt.

Aztán elindul befelé a rettenetes raktárba. Elöl, 
az áruátvételen mindenhol megpakolt raklapok, 
a zsilipek mindig nyitva, csípős hideg. Tovább 
befelé, a fölállványozott raklapos tárhelyek, mö-
göttük a salgópolcok végtelennek tűnő sorai. Egy 
teremmel beljebb újabb kék vasállványok a rak-
lapoknak, föl a plafonig.

Ezután nyílik az ő bugyra, egy hideg, ablak-
talan terem, ahol az online megrendeléseket dol-
gozzák fel. Balra itt is állványok, raklapok, jobbra 
végig salgópolcok. A terem közepén több mun-
kaállomás a számlázásnak, csomagolásnak.

Pontban hétkor kiosztják a  kiszedőket, és 
egy kék rácsos kocsival elindul összeszedni 
a kézipolcokról a könyveket. Gyorsan dolgozik, 
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mert ismeri a könyveket a gerincükről, a címükről. Több száz könyvet szed össze, azután visz-
szatolja, és kipakolja a polcokra, és elkezdik összepárosítani a könyveket a megrendelésekkel.

Amikor végeznek, kezdődik a számlázás, ő pedig odaáll az egyik csomagolóasztalhoz, el-
rendezi a ragasztószalagokat, a csomagoláshoz szükséges dobozokat, a sniccert. Aztán kez-
dődik. Magas vendéglátós polcokon gurítják oda a csomagolókhoz a könyveket, könyvku-
pacokat a számlával és a matricával, amit a dobozra kell ragasztani.

Szezon van, rengeteg a munka, óránként újabb és újabb lefogadások jönnek, és csak gyűl-
nek a kocsik a becsomagolandó könyvekkel. Másfél óra után már fáj a bakancsban egy-
helyben állni. Hol az egyik, hol a másik lábára helyezi testsúlyát, hogy enyhítse a gyötrel-
met, mint a sivatagi gyíkok, ahogy hűtik a forró homokban a lábaikat. Az asztal túl ala-
csony neki, ezért enyhén előre kell dőlnie. Lassan megfájdul a dereka, sajognak az izmai. 
Kínlódik. Nincs megállás, a könyvek jönnek.

Egy órakor elmegy ebédelni. Ekkorra már annyira fáj mindene és annyira éhes, hogy 
kezd átesni valamiféle holtponton. A hűtőből előveszi a műanyagdobozt, amiben a pör-
költ van nokedlival, most disznóhúst kell enni, mert az az olcsó. Tányérra szedi, megme-
legíti a mikróban, leül egy asztalhoz a kollégái közé. Ilyenkor lehet egy kicsit beszélget-
ni, panaszkodni, zsörtölődni. Gyorsan kell enni, mert még cigarettázni is ki kell mennie. 
A gyomra már csak nehezen fogadja be a pörköltet. Harmadik napja ezt eszi. Amikor be-
fejezi, elmossa az ételhordó dobozt, a tányért beteszi a mosogatógépbe. Kissé émelyeg. Kel-
lemetlen disznóhús ízt böfög föl. Türtőztetnie kell magát, hogy ne öklendezzen, mély le-
vegőket vesz. Iszik egy pohár vizet.

A cigaretták után vissza a csomagolóasztalhoz. Még két óra lenne a műszakból, de per-
sze szól a csoportvezető, hogy lehet maradni túlórázni. Ez nem kötelező, de aki marad, azt 
nagyobb eséllyel veszik föl a próbaidő után. Marad. Este hétig marad. Addigra olyan fáradt, 
hogy érzéketlenné válik minden ingerrel szemben, csak csomagolja a könyveket, mint egy gép.

Aztán eljön a hét óra, a vezető megköszöni a munkát, jó pihenést kíván, mindenki me-
het haza. Az öltözőben csöndben vetkőznek. Sápadt arcok a neonfényben. Bűzlő lábak búj-
nak elő a bakancsokból, izzadt hónaljakba fújják a dezodort. A munkásruhákat büdösen 
akasztják a lemezszekrényekbe.

Mikor végre kilép a raktár kapuján, sötét van, mint reggel. Egy hónapja nem látta a na-
pot, csupán tíz percre ebédidőben, ha éppen nem volt beborulva. Rágyújt. Lassan lépked, 
már nem érdekli semmi.

A villamos elmegy előtte, néhányan szaladnak utána, de neki már nincs ereje. Rágyújt 
inkább egy újabb cigarettára. Éhes. Hazafelé próbál olvasni, de nem tud koncentrálni ren-
desen a mondatokra, oldalakon lapoz át úgy, hogy közben máshol jár az esze. Visszalapoz, 
kezdi elölről.

A kisboltban vesz még három sört. Hazafelé elmegy a ház előtt, ahol volt feleségével és 
kislányával lakott. Fölnéz a még világos ablakokra. Aztán kinyitja a kaput, a lakásajtót, és 
belép a húsznégyzetméteres albérleti szobába. Megcsapja a penész átható szaga. Levetkőzik, 
felkattintja az olvasólámpát, kinyit egy sört, és ledől az ágyra. Aztán csak fekszik, időnként 
megemeli felsőtestét, kortyol a sörből, majd visszahanyatlik. Valamikor tompa álomba merül.
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