
FEKETE CSILLAGOK
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Délutánra felszállt a köd, de a téli napnak csak annyi fénye volt,
mint egy homályos üvegű lámpásnak. A Karácsony jó hírével eleresztett
angyaloknak ugyancsak ki kellett nyitni a szemüket, hogy megtalá1ják
Mahorka Pál házát a keskeny völgyben. .

Mogorva hegyek tövében van a bányásztelep. A völgy torkában a
táró, mellette a szen-osztályozó a szüntelenül füstölgő salakheggyel.
Lejjebb a völgy kiszélesedik és helyet ad a tónak,' melyet a tárnák szí
várgó vize táplál. A tó túlsó oldalán van a bámyásztelep. Csupa egyfonna
ház. Középen három emeletes, sötétszürkére öregedett épület, a régi
,,kolónia".

A legszélső házban lakik Mahorka Pál, akinek hosszú esztendők óta
ez az első karácsonyestje, amikor itthon lehet a családjával. Most jött
be a ft!J.szerből. Az aprított fával telt hatalmas kosarat becsúsztatja a
tűzhely alá, azután felakaszt ja a kis tükröt a konyha üveges ajtajának
keresztfájára és nekikészülődik a borotválkozásnak. Kényelmesen teszi,
van ideje. Ma már nem kell lemenni a föld alá. Az éjszakai sikta is csak
éjfélig dolgozik, azután azoknak is megvirrad az ünnep.

Felesége kalácsot szed ki a sütőből. A konyha megtelik ünnepi illa
tokkal; Odakinn pedig közben megindult a hóesés. Kövér pelyhek liheg
nek alá a magasságból. Lassacskán minden fehérre válik. Eltűnnek a
hegyoldal- sötétbarna foltjai s a lombjuk hullatott kopasz fák ágain meg
ülepszik a friss hó. A salakdomb rozsdás törneget finom csipketakaró te
ríti be s már ugy tündöklik, mint egy hatalmas süvegcukor. A szaka
dékos hegylábak ráncait is belepi a hó, akáresak az ő ráncosodó kemény
arcát a dús szappanhab.

Láthatóan élvezi ezt a délutánt, amely szinte minden átmenet nél
kül beleolvad a puhán szövődő estébe. Minden olyan ünnepélyes, meg
hitt és barátságos körülötte. A három gyermek már tiszta ruhába öltö
zötten, izgalommal eltelve várja a karácsonyfát. A két kisebb míndun
talan kiszökik az ajtón, hallgatózní, hogy nem hallik-e már az angyali
csengetyüsző. Ilyenkor neki félbe kell hagynia a borotválkozást, félreáll
az ajtóból, melyen már a tél lehellete csapódik be a hegyek felől Nem
zsörtölődik miatta, inkább ugratja a kicsinyeket.

- Az előbb, mintha hallottam volna valamit .. ;
- Csenget már a Jézuska, édesapám? - ragyog fel a négyéves

Klárika arca.
- Nemigen a Jézuska lehetett, mert én valami kereplőt hallottam.
- Ki kejepel ... minek kejepel ... mijen kejeplőfe van ? - csicsereg

a legkisebb, aki szintén Mahorka Pál lesz, ha megnő és alkalmasint bá
nyász.

- Hát a Bórembukk, aki a hegyekben lakik és előbb összeszedi a
rossz gyerekeket ...

- A zsátjába szedi össze? - húzódik kisebbik Pál vissza az ajtóból
és illedelmesen leül az asztal mellé. Még a kezét is összeteszi. Ha most
valaki benézne az ablakon, igazán elhíhetné, hogy Mariorkáékhoz már
megjött az angyal.

Felesége már megterített az első szobában. Ott áll készen a kará
csonyfa is. Csak az urát várja, hogy elkészil1jön az öltözködéssel s akkor
meggyújtják a gyertyákat, csillagszórókat.

- Siessen egy kicsit. A gyerekek már türelmetlenek ...

415



- Én ma nem sietek! ... Azért se sietek. Nem is emlékszem,hogy
mikor voltam itthon utoljára Karácsony estjén. Mindig csak lenn ünne
peltem a föld alatt. Ti itt ettétek a kalácsot, nyaltátok a mézet, menny
ből az angyaloztatok, bámultátok a csillagszórót ... Én meg csak izzad
tam, nyeltem a szénport. Ott lenn bizony nincsen csengettyűszó,'·se an
gyali ének, csak a villanyfúró ropogtatja a szénfalat s a csillék csikorog
nak egymás nyomában az aknaszáj felé. Nincsen betlehemi csillag, csak
akarbidlámpa libegő fénye ... meg a szívárgó víz csillogása ... A menny
ország varázslatából oda nem jutott semmi, csak a pokol sötétségéből

és a szüntelen leskelődő haláléból ...
Megpihent a beszédben egy kis időre, elmélázott a mosdótál felett.

Az éjjeli sikta embereire gondolt. Homm Gazsi csapatára. meg Terebes
Miskáékra, Szokol Jóskára, erre a fiatal - még alig legény bányászra,
akik ma is lenn vannak éjfélig a föld alatt. Igen, Szokol Jóskára külö
nösen. Ennek a szegény gyereknek senkije sincs. Úgy került ide három
éve, hogy se apja, se anyja. Sosem beszélt még eddig róla, hogy hogyan
is maradhatott ilyen árván és egyedül a világban. De jó munkás lett be
lőle, jó bányász. Talán ő az egyetlen, aki most is szívesen van oda
lenn. Legalább elfelejti, hogy ezen az estén mindenütt karácsonyfa áll az
asztalon. Hogy most mindenki odahúzódik az övéihez. Dehát akinek se
otthona, se családja, annak ünnepe sincsen. Az szívesen van a föld alatt.

- Hát azért nem olyan sötét az a lenti világ sem, asszony! Csillag
szóró azért ott is van. Mert az a jó szén, az igazi finom szén úgy tud
ám csíllogní, úgy tud szikrázní, akárcsak a csillagok... Fekete csilla
gok ... Én nem mondom, hogy nem szép dolog a fényes mennyország 
ha tud benne valaki hinni -, de az sem utolsó, amiben mi hiszünk: ebben
a fekete mennyországban ott a föld alatt, a vad hegyek alatt. S amiért
odaadjuk az életünket, a fiatalsázunkat, az erőnket, egészségünket, iz
munk rugalmasságát, szívünk derűjét, lelkesedésünket ... Mert olyan je
lentéktelen semminek látszik, amikor te alapátról beszórod a kályhába
s azt mondod, hogy rneleg lesz belőle, meg füst és korom. De vannak ám
nagyobb káIyhák is, nagyobb kemencék, ahol megolvad a vasérc, szer
szám lesz belőle, mozdony, tengereket járó hajógépek. No meg a vil
lany ! ... Azokból az öklömnyi széndarabkákból, ezekből a fekete rögöle
ből születik a fény, meg a villamos áram ... A mi munkánk van az iv
lámpák fényében, a mi erőnk szaladgál a huzalokban . .. Igen, Szokol
Jóska izzadt testéből folvik a fény s enélkül a fény nélkül nincsen vilá
gosság az éjszakában, hiába ragyognak felettünk azok a titokzatos csil
lagok ...

Elhallgatott, mert felesége lépett hozzá, és halkan, könyörgő tekin
tettel suttogta:

- Már megint a gyerekek előtt kezdi ... és éppen ma!
- Hiszen jól van, dehát néha erről is kellene beszélni nekik, nem-

csak a Jézuskáról ...
Most már gyorsabban kezdett öltövködnl. mert észrevette, hogy a

gyerekek sűrűn félrehúzogál ták az első svcbába nyíló ajtó fü~gönyét.

Látni nem láthattak mást, csak a kályha szelelőjéből parázsló fényt. Gon
dolatban azonban továbbmondta. amit elkezdett.

VoJtakénen csak svánalrnat érzr-tt a felesége iránt.
Ez a hamar kiszikkadt. naraszttánvbót lett bánvászasszony elég okos

ahhoz, hogy józanul nevelje a gverpK-eit. De amikor a ,Tp711~kárnl van
S7.6, meg az angyalokról, mermyorszáaról, maza is gyermekké változik.
Olyan leülönös cstllozása lesz a szemének és néha még el is síri a magát.
Ilyenkor Mahorka azt hiszi, hogy az asszony nagyon megbánta már,
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hogy bányászhoz ment feleségül. Mert a falu 'az más. Tele van titokza.
tossággal, földöntúli rejtelmek igézetével. A parasztember, aki nappal a
ragyogó napfényben, éjjel meg a tágas égbolt szikrázó csillagai alatt jár
a millió csodával teljes természetben, annak könnyű megkapaszkodni a
vallásos hitben; egy olyan Isten kezében, amely kézből egyforma bele
törődéssel lehet elfogadni áldást és szenvedést. A falvakban szép temp
lomok vannak, aranyos oltárok, orgonaszó. S mi kell egy ilyen falun-fel
nőtt, egyszerű asszonynak. Csak hogy kiénekelhesse magát. Ha bánata
van, elmondja a fájdalmas olvasót, ha meg öröme, hát elmondja az Öl'
vendeteset és megnyugszik tőle.

A telepen azonban nincs templom. Ha az asszony misére áhítozik,
hat kilométert kell gyalogolnia a legközelebbi faluig, a hegyen túlra. Ha
néha mégis elmegy, hazajövet sokáig ül maga elé meredve, valami ért
hetetlen révületben, míg ki nem megy fejéből a predikáció, meg az or
gonaszó. Azután becsavarjá a keresztanyiától kapott imakönyvet egy tö
rülközőbe, s mintha az lenne a ház legféltettebb kincse, elrejti az ágy
neműek közé, amíg kedve nem jön megint misére gyalogolni.

Nem bántja ő ezekért a dolgokért a feleségét. akit annyira lefoglal
a háztartás, a gyerekekkel való bajlódás, a konyhakert, hogy semmi más
szórakozása nincsen, mint ezek a templomos ábrándozások, Hadd csi
nálja!

Persze jobban szeretné, ha kiverné a fejéből a mennyorszázot, mert
az is itt van a földön, már akinek van. S a pokolból is kijut mindenkinek,
ha nem elég raffinált az élethez. Ezért nem kellene annyit mesélni a
gyerekeknek az Istenről. Mert vagy lesz rá szükségük az életben, s ak
kor valahogyan csak kitaláliák maguknak, vagy nem lesz, akkor meg
feleslegesek ezek a mesék. Inkább az életről tanítaná őket,

Itt van most is ez a karácsonyfa. Mire való ez a sok titokzatosság
kőrütőtte. Miért nem lehet megmondani, hogy a karácsonyfa is a svén
ből lesz, az ajándékok is abból, az ő keresetéből. S hogy mennvit kell
azért dolgozni, hogy meleg ruha legyen, friss kalács az asztalon, elnő

a három pár. lábra és meleg szoba, hizlalt disznó. meg 'mlegvmás. j\,1'pnnyi
veszedelemnek van kitéve mindezért a bányászember és mennyí áldo-a
tot hoz a családjáért. E7ek a gyerekek nem tudnak tatálkovni az Tstpn
nel. de mindennap találkoznak a bánvászokkal. r.s nem tudnak rA'lIk
semmit. Még az apjukról is csak annyit, hogy lemezv a föld alá, feliön,
hazajön. megmosakszik a szérmortól, megeszi az ételt, lefekszik, alszik,
ujra felkel s ismét lemegy a föld alá.

Elhatározta, hogy ma és éppen a karácsonyfa .alatt mindezt szépen
elmondja a gyerekeknek. Nem fog fájdalmat okozni a feleségének, de
hadd tudják meg a gyerekek is az igazságot.

Éppen ebből nem lett semmi, mert alig öltötte magára az ezüst váll
rojtokkal ékes bányász zubbonyt, kopogtak az ajtón. Lesták Tamás
jött kerékpáron, megrémült arccal.

- Szaladjon azonnal Pali bácsi, betört a víz!
A fiú már futott is tovább s a nyitvahagyott ajtóból jól lehetett

hallani az osztályzó felől egy szíréna elkeseredett [ajgatását.
Gyorsan átöltőzött. Felesége addig előkészítette és meagyujtotta a

bányalámpát. A tornácról sokáig követte az egyre iramosabban futó férfi
alakják. amely olyannak tünt a karbidlámpa tánroló fényében, mintha
nem is a földön futna, hanem nyugtalan szárnycsapásokkal emelkedne
a csillagok felé.
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Mahorka Pál már futás közben hallotta azoktól, akik mellettel:ha
ladt, hogy a hetes almánál van a baj. Egyenesen oda tartott hát. Csurom
vizes bányászok állták körül az aknaházat. jajgató, kezüket tördelő asz
szonyok. Neveket hallott felröppenni az asszonyok síró szájából. A ne
veknek: mintha szárnyuk nőtt volna és egyszerre ott keringtek fekete
suhanással a völgy felett, lecsaptak a sejtelmesen hallgató tó vizére,
azután fel a magasba, a hegyek feltornyosodó árnyékai fölé. A karácsonyi
öröm éjjelén így lebegtek a fájdalom madarai a kincses föld felett.

- Hányan maradtak lenn? - kérdezi Mahorka a szivattyúgépésztől.

- Azt mondják, hogy még négyen vannak lenn, dehát... annyi a
víz ... A Belvonó már csak a kettes szintig tud lemenni. Az alsó szinten
már az ácsolat boltozatát nyaldossa az ár s gáz is van elég. Hamarosan
itt vannak a segélycsapatok, de már nemigen tudunk segíteni ...

- Szóval a kettes szintre még le lehet jutni?
- Oda le, ha a mérnök engedélyt ad.
- Hol a mérnök ?
- Itt vagyok, Pali bácsi, de bár ne lennék ...
- De nagyon is jó, hogy itt van ... Adjon nekem engedélyt, hogy

ötödmagammal leszálljak.
- Voltak már lenn, nem tehetünk többet ... Az öreg Terebes csapa

tának a munkahelyéig már nem lehet eljutni.
- Azt tetszik tudni, hogy az alsó szint vége, ahol Terebesék fejte

nek, feljebb esik, mint ahol a víz betört?
- Tudom ... Hogyne tudnám, de ez most nem számít.
- Várja meg, hogy mit akarok mondani ... Talán emlékszik még

arra a vájatra, amit félbehagytunk, mert erősen iszapos volt. Ott dol
goztam én is. Egyszer beszakadt alattam az iszapréteg s kis hijja, hogy
alá nem süllyeltem. Majd később észrevettük, hogy az a nyílás egy víz
vájta kürtő ... Maga nem tudhat róla, mert titokban tartottuk, de egy
szer virtusból - egy liter pálinkáért leereszkedtem rajta az alsó szint
re ... Elég kacskaringós, nem mondom, de átfér rajta egy ember ... Én
megpróbálnám ...

A mérnök megmarkolta Mahorka vállát, mélyen a szemébe nézett.
- Nem bánom, de a kettes szintig én is lemegyek ... Három ember

jelentkezzen.
Felszerelték magukat kötéllel, villanylámpákkal és már zuhant is

velük a felvonó lefelé.
A mérnök az aknatoroknál maradt. Alulról odahal1atszott a víz mo

rajló, bugyogó zúgása. Mahorka a három bánvásszal végigmerit a kettes
szint folyosóján. A legutolsó vájat beiárata, ahol a kürtő volt, már ré
gebben le volt zárva ácsolatfával. Előbb ezt kellett kibontani, azután a
kürtőt, ami már betemetődött. Úgy dolgoztak, mint a megszállottak.
Végre szabaddá tették a kürtő fejét. Érezték, hogy áramlik fel raita a
levegő. Mahorka kötelet kötött a derekára, övébe dugott két villanylám
pát és belecsúszott a kürtőbe.

- Amíg feszül a kötél. csúsztassátok. Ha meglazul. azt jelenti, hogy
lent vagyok. Három rándítás, akkor lassan húzzatok a kötélen ... A fene
tudja. hogy ránditok-e még én egyet is, dehát úgy kell nekem... én
neveztern el ezt a vájatot a pokol tornácának ...

Kényszeredetten elvigyorodott, azután eltünt a kürtő száiában. A
kötél még sokáig feszült, azután meglazult. Mahorka lenn volt az alsó
színt svélső váiatában, de ott egy árva lelket sem talált. Itt a víz még
csak térdig ért. 'I'apoaatódzva, az ácsolatfákba fogódzva húzódott kifelé a
folyosóra, közben állandóan kiáltotta az elveszettek nevét. Kinn a fo-
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lyos6n csak nehány métert gázolt előre. Itt már érezhető volt a gáz.
Visszafordult. A feje zúgott, a füle tele volt szíve dobogó hangjaival. Me
nekülni kell innen. Itt már nincs élet. S amikor ujra derekára hurkolta a
kötelet, hogy felvonassa magát, akkor hallott valami vékonyan, alig aall
hatóan sztvárgó hangot. Mintha valaki énekelt volna ..• Igen, moss már
egészen tisztán hallja:

- Szépséges Szűzmária két karodat tárd ki, vezess fiacskádhoz,
mennyországot látni ...

Csend.
Ez lehetetlen. Csak hallucináció lehet. Hiszen egy gyermek hangját

hallja ... Az igaz, hogy Szokol Jóskát még nem hallotta énekelni ...
Széttépi a zsebkendőjét, bedugja orrát és megindul a folyosó felé,

összeszorított szájjal, a két égő villanylámpát magasra tartva. Bevilágít
az első vájatba, ott nem lát senkit. A másodikhoz már félig úszva jut
el. Ez a vájat felfelé emelkedik s végében a villanylámpák sugárkévéjé
ben megpillantja a szénfalnak támaszkodó, derékig vízben álló négy
embert.

Orák teltek el s micsoda gyötrelmes órák voltak ezek Mahorkáné szá
mára is. A karácsonyfa gyertyácskai már csónkig égtek. A gyerekek
ajándékaikkal játszadoztak, míg anyjuk a fájdalmas rózsafűzért mondta
a fel-fel szikrázó csillagszórók alatt. Azután ágyba tette őket és a szoká
sos esti mese helyett az imádság után elkezdett beszélni nekik a bá
nyáről, az ő sokat dolgozó, mindig veszélyben forgó apj ukról, a szénről,

amely fényt ad és meleget s ott a bánya mélyén úgy tud csíllogní a kar
bidlámpa fényében, mint a valóságos csillagok.

- Fekete csülagok t - ismételte ujból és ujból reszkető asszonyi
szívével,

•
Már régen elmult éjfél, amikor Mahorka vizes ruhájában, iszapos

arccal, reszketve hazaérkezett. Vele jött Szokol Jóska is, a senkitlen
fiatal bányász.

Mahorkáné még fenn virrasztott és egy hang sem jött ki a torkán,
mikor a két ázott, iszaptól bűzlő ember belépett a tiszta konyhába.

Lerángatta ruhájukat és ujra öltöztette őket, de azok még akkor is
reszkettek a kimerültségtől, amikor már benn ültek a jól fűtött szo
bában, a terített asztalnál.

Jóska alig evett valamit. Szüntelenül csak a csillogó karácsonyfát
nézte. Mahorka bőven töltögetett a vörösborból és nagyokat hallgatott.
Amikor azonban felesége kiment a szobából, hogy a sáros ruhákkal va
lamit tegyen, Mahorka megszólalt.

- Azért egyet nem értek, te Jóska .. ; Hogy volt neked kedved még
énekelni is ?

- Kedvem? .. Nem kedvem volt nekem, Palibácsi ! Hanem fél
tem. Nagyon féltem, hogy meghalok. Félelmemben énekeltem. Nem is
tudom, hogyan jutott eszembe éppen ez az ének ... Talán azért, mert
arra gondoltam, hogy milyen fiatal vagyok és még oly kevés örömöm
volt az életben. Még karácsonyfám se volt nekem ... Soha talán ... Em
léltszem egy karácsonyra a háború alatt. Apám a fronton volt, anyám
meg mosogatní járt egy vendéalőbe, Azon a karácsonvestéri sem volt ott
hon. Elmentem hát én is hazulról. Kóboroltam az esti utcán és elkerül
tem valami templom elé. Nagyon sokat barangoltam. mert a templom
ban már az éjféli misére készülódtek. Egy gyermekkórus gyakorolt a fé
lig homályos templomban, ahol az oltár két oldalán két hatalmas kará-
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csonyfa állott. Néztem a színes villanygyertyákat, mintha az enyéim leb-
tek volna. Közben a fülembe mászott a gyermekek éneke:

Mennyország ajtaja, nyílj ki csak egy cseppet,
Nyílásodon által lopva hogy betessetc.
Szépséges Szűzanya két karodat tárd ki,
Vezess fiacskádhoz, mennyországot látni •••

- Hát ez jutott ott lenn az eszembe, meg az, hogy mennyire örült anyám
akkor, amikor hazaérkezve - azon a karácsonyéjszakán - elmondtam
neki, hogy templomban voltam. S mert más ajándékot nem tudok neki
adni, eltanultam egy éneket. El is énekeltem, de annyira kezdett sírni,
amikor hallotta, hogy többet nem is mertem énekelni. Csak most, ott
lenn a föld alatt, mert arra gondoltam, hogy már nemsokára találkozom
meghalt anyámmal - éppen karácsony éjszakáján - s ő biztosan meg
kérdezte volna tőlem: tudod-e még azt az éneket kisfiam ... Hát ezért
próbáltam meg, hogy menne-e még?

- Hát ment ... - nyögte ki Mahorka, de csak azért szólalt meg.
hogy ki ne buggyanjanak a könnyei, mert szégyenkezett volna, ha Szokol
Jóska őt sírni látja.

- Ment - folytatta Jóska - és nem tudom, hogy van Pali bácsi
ezekkel a dolgokkal, de ha én nem énekelek, maga nem talál meg.
visszamegy és akkor én most nem ülnék itt a karácsonyfa alatt ...
Mégis csak jó volt, hogy azokban a gyötrelmes percekben az anyámra
gondoltam. .. És neki énekeltem ...

Mahorka Pál meggyujtott egy gyertyát a karácsonyfa tetején, meg
kerülte az asztalt, odaült Jóska mellé, átölelte a vállát.

- Nem énekelnéd el most ... mégegyszer, az én kedvemért? .. De
várjál csak: előbb mondd el a szöveget, hátha én is bele tudnék segíteni,
bár én nem szoktam, tudod ... dehát ez olyan nagy, olyan ... olyan szent
és felséges éjszaka ...

Szokol Jóska lágy, még fiús hangja alatt botladozva bujkált Mahorka
Pál darabos basszusa:

"Mennyország ajtaja, nyílj ki csak egy cseppet ..."

Az ajtó kinyílt, belépett rajta Mahorkáné. Nekidőlt az ajtófélfának,
mert alig tudta elviselni, hogy asszonyi életében először van igazi ka
rácsony a házukban. S hogy az az ajtó, az a piciny ajtó urának szívé
ben, ha csak egy cseppet is, ha csupán egy hasadéknyit is, de kinyílott.
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