
PALACKPOSTA I r t a SzarIka Géza

Arról az esetről sohasem beszélt nekünk Bence. Úgy 'megrendítette
idegrendszerét, hogy állergtája volt mindennel szemben, ami erre a drá
mára emlékeztette. Az idegorvos akkor olyasfélét mondott, hogy a szer
vezet Ö6ZtönÖS védekezése ez. Bence ott is hagyta a szénbányát, és átment
az olaihoz.

Ennek már több, mínt húsz esztendeje. Az elmúlt nyáron aztán egy
rövidke hir jelent meg a megyei lapban arról, hogy Rajkibányánaz egyik
tárnaban egy bádogszelencét találtak egy támduc mögött: a 36-os bánya
omlás palackpostájat. Az én Bence öcsémet mintha kicserélték volna. A
"palackposta!" Hiszen ez elveszett múltjának, egy megtalált darabja!
Valahogy úgy érezte, hogy rég meggyógyult lelkébe ezt a darabot is bele
kell építenie, így lesz újra teljes ember.

Együtt mentűnk el Rajkiba egy szép nyárvégi napon.
- Te, az6ta nem jártam itt - motyogta az emlékezés és az ocsudás

elegyes örömével. - Ez nem az a bánya, amit valaha itthagytam. Aklkor
bizony szutykos kis kóceráj volt 40 ezer pengős O'I'l-tartozással ... És
most ? No ni! Hogy kivakarózott l Nicsak, az orvosi rendelő. És mí
csoda tükörablakok I Mit szólna ehhez az öreg Darabos? Aztán ... új
osztályozó I Meg ezek a bányászlakások I Kis erkély míndegyíkhez, igaz,
hogy pindurka, olyan rongyrázó - de erkély ... Az árgyélusát, még meg
illetődik régi rajki valóm !

Változatos, szép erdővidék ez, arnolyan igazi nappali vigasztalás az
örök bánya-éjszaka jrabjainak, Érdekes, Bence fekete szemüveget rakott
föl, és mélyen behúzta a kalapját, nyilván nem akarta, hogy felismerjék.
Ilyentájt, a délutáni váltás után alig látni ernbent. Bemegyünk a Ikultur
házba. Nagy társalgó, előadóterem, játékszoba. Most szinte senki sincs
itt. Nyitva van a könyvtár is. Csak a könyvtárosnőttaláljuk benne. Csi
nos fiatal lány, jó huszas.

E1mormoljuk a nevünket jó érthetetlenül, és Bence megmutatja a
cikkecskét a palackpostáról. _

- Igen, itt van, - mosolyog a lány, és odavezet bennünket egy üveg
fedelű tároló-asztalhoz, Néhány kép, irat és szénminta van benne a rajki
kezdetekről.

- Ez a jövendő múzeumunk magja - mondja -,és itt a palack
posta.

Atnyujt néhány kitépett, viharvert noteszlapot. Bokor Bence a kezé
be fogj'a a vízfoltos papírlapokat. Figyelem az arcát. Uralkodni akar ma
gán, de nem sikerül. Színte látszik rajta, hogy most ott van lélekben a
kitépett ídőnél, annál a megrázó drámánál. amikor ezeket a sorokat írták.

- Egy fiatal mérnök írta ott lenn - mondja a nő.

- Igen, igen, Megengedi, hogy egy kicsit böngésszek benne?
- Tessék I
Félrevonulunk a könyvtár sarkába. Bence mohón vizslatja a kusza

sorokat, melyeket valaha ő írt, aztán halkan olvasni kezdi az első mon
datot:

Itt vagyunk az omlás alatt rnyolcan: Tarló Márton, Pandur András,
M6zer Antal, Angeli, a lőmester, Hanák Máté, Láng Pali, Füki Pista es
én, Bokor mérnök ... Nem hiszem, hogy megmenekülünk, hát egy-két
sz6val leírom, hogy teltek utolsó 6ráink ebben a szörnyű börtönben. In
nomine Domini ! ... Robbantás után omlás és víz ... Az elővájatban va
gyunk ...
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Bence öcsém leteszi a papírlapot, és egy félpercre maia elé mered,
aztán emlékezve szitálja maga elé a szavakat:

Szinte látom Tarló kemény, inas bányászareát, olyan, mint Meunier
bányásza, ezt minden romantika nélkül mondom. Látom Pandúr kerek.,
gúnyos képét. Mint a halász a halszálkákat, úgy köpte a káromló szava
Ikat Örökké ... én egy kicsit respektáltam. szinte tartottam tőle. Nagy,
sötét hatalmat éreztem mögötte: az elkeseredettek baljós, feszítő falan
xát ... '&s átvillan előttem a többiek arca is ... Az úgy volt, hogy feltö
rést aikarrtunk csinálni a felső folyosó felé. Reggel kilenckor robbantott
Angeli, a lőmester. Ez is úgy előttem van: mindig bőrsapka volt a fején
visszáru! föltéve... A robbantás után dübörgés, recsegés, földindulás.
Mintha rejtett tűzhányó emelgetné a tárnát. _

ütést éreztem a fejemen, majd fekete függöny borult az agyamra,
nem tudom, meddig lehettem eszméletlen. Arra ébredtem, hogy valaki
ráncígálja a karomat: "Mérnök úr! Mérnök úr, beomlottunk l" Tarló
volt, a vájár. A fejem, mint erry kődarab, csak lassan érnek össze ben
nem a szavak értelemmé. Valaki nyögve jaj~atja: "Jaj, mit tettem! MiJt
tettem én l" A lőmester lehet az. A hangja rikftóés mégis élettelen.
Tényleg, mint az örvény, zúg, dübörög minden. Hol? A fejemben? Vagy
körülöttem, ebben a poros, recsegő pokolban?

Tarló Márton "bedobja a szörnyü szót:" A gát! Biztos elszakadt!
Aztán szidja a "gyilkosokat".

Gát. Gát. Ja, persze, a szomszéd folyosót évekkel ezelőtt elfalazták
betonnal ... mivel kimerült ... de kérlek, én akkor még itt se voltam a
bányánál, akkor még javában főiskolás voltam ... ez tény, erről tudott a
bányamester Baz igazgató is ... én is többször jelentettem, de hiába! ...
Most egy másik hang: "Víz l Víz l" Tényleg, az altestünk már latyakos.
Valahonnan az omlás mögül szívárog ide... Aki él, az ide mászik az
elővájatba, mert itt még tart az ácsolás. Igyeikszünk valami követ magunk
alá teremteni a víz ellen. Rettenetes a por, zúzódásaink is vannak, A
legcsúnyábbaikat bekötjük ingdarabokkal, mert a kötszertáska is az om
lás alatt van. Az egyik káromkodik, a másik, például Hanák bácsi, imád
kozik. Ilyenkor a belső, a rejtett belső tör kifelé: az ember magmája. ~n
gépiesen mormolom magamban: teljes szívemből bánom ..., teljes SZÍ
vemből ..., teljes szívemből... több nem jut eszembe, kába a fejem, úgy
érzem, valakíneka kezét csókolgatom ... anyámét, Maríkáét ..., de lehet,
hogy az Istenét... hálából vagy íjedtségből, nem tudom, de valahogy
egész megmaradt életem benne van ebben a vak_csókban.

No ia most elmos6dikaz írás, de itt már van értelme : Négy bányász
hiányzik.

Valaki azt kérdezte akkor: "Hallottátok a halálkiáltást ?" Alighanem
Pandur volt a kérdező, a Tarló segédvájára, mert utána káromkodott
minden meggyőződés nélkül. En nem hallottam semmiféle kiáltást, mert
eszméletlen voltam akkor. A többiek azt mondják, hogy ők a recse
gésen, dübörgésen is áthallották. Vérfagyasztó volt. Egy kiáltás volt, vagy
több? Ki tudja ?

Nevek hullanak a karbidlámpás homályba: "Hencz Ferkó ... Vendég
Jóska ..." :!ts még két nevet mondanak, de én most már nem em1ék:szem
rájuk. A Hencz emberei. Az omlás alatt vannak mind? Mennyivel több,
hogy mi tudjuk, hogy megvagyunk ? De meddig? Reggelig? Egy vagy
két napig? Megtalálnak vagy megfulladunk iit ? Rettenetes ez a tehetet
lenség, hogy Hénezéken se tudunk segíteni, ez a legszörnyűbb dolog a
bányászembernek. eza tehetetlen tétlenség,
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Teljesen el vagyunk zárva mindentől. Légvágatot se találunk. gn
hallucinálok. - Erdekes, ezt is ráírtam, persze szerelmea voltam akkor
nagyon, hát csak megérzi ott fönn majd valaki, ha olvassa ezt a palack
postát, hogy miről hallucináltam ? Az előbb azt mondtam, úgye, hogy te
hetetlenek vagyunk? ! Nos nem bírtuk így tétlenül tovább. Aki ép kö
zülünk, az a dúcok mellett, az omlás körül, a fedün a fejünk fölött kö
römmel vagy kődarabokkal (csak egy lapátunk maradt, a csáleányok mínd
elvesztek) valami rést próbál vájni, hogy kiutat találjunk. De a körme
ink égnek, és semmi, semmi az eredmény. Teljesen el vagyunk zárva,
csak a víz szivárog lassan, de biztosan az omladék felől. Azt kérdi tőlem

Tarló, milyen a gátfolyosó szintje az elővájathoz viszonyítva? Megnyug
tattam, hogy legalább egy méterrel lejjebb van, mint mi. Igen, de a viz
nem respektálja ám a térképezést - csak jön a saját tudománya szerint,
Még szerenose, hogy a robbantástól támadt légnyomás lenyomja a vizet.
Vagy az is lehet, hogy más valami hátráltatja, hiszen ezerféle hatóerő

lehet!
A mulasztások most kamatoznak: nincs légvágatunk, pedig kéne.

Legalább is a térkép szerínt nincs. Pedig arra kitörhetnénk. Borzalmas a
por, Hanák tatus, a garambólcsősz majd megfullad. asztmás a szeren
csétlen. Én tisztán hallom Maríka hangját a közelből: "Bence ! Bence! Hol
van hát? l" A többiek kinevetnek, mikor elmondom, Tarló a fejem felé
bök: ott benn cseng a hang, hallucinálok. Én tudom, hogy inkább a szí
vernből tör elő !

Mózer Antal veszi az egyetlen Iapátot, és elkezd vele kopogtatni a
fedü-kőzeten: Tá~ti-ti-ti-ti ! Tá-ti-ti !

Konokul veri, de semmi válasz, Csak zúgás és borzalom. Tarló rá
mohog a versenytársára: ne kopogtassen annyit, mert újabb omlást csi
nálhat vele, "és akkor előbb végünk van, mint ahogy eredetileg rendülve
lett".

"Hát aikkor dögöljünk meg, mint a patkányok", - dörmögí Mózer,
aki tisztes volt a háborúban, amellett híres vadorzó is, már ült is érte.
Ismeri mindeniki a mondását, hogy akkor lesz majd ernber a hányász is,
hogyha ő is vadászhat szabadon, mánt az urak, de puskával, nem pedig
makszlíval !

Most kelletlenül abbahagyja a kopogtatást, pedig de jó volt hallani
ebben a süket csöndben, ez volta vágyunk csigacsápja, amellyel az élet
felé tapogattunk ...

(Bence megtörli verejtékező homlokát, kicsit vár, aztán tovább ol
vassa a palackpostát.) A lőmester kétségbe van esve, önmagát okolja. 
!gy volt, jól emlékszem erre a szerencsétlen Angelíra. Tele volt önvád
dal. Véres és dagadt volt az arca, de folyton kesergett, hogy ő az oka
mindennek. Már mindenkit idegesít ez az alvilági lamentálás.

"Te, Karcsi - kérdi tőle Tarló -, mennyi paxitot használtál a rob
bantásnál, de becsületedre mondd ám l" A lőmester hátrább tolja a bór
sapkáját a fejéről és szinte megkönnyebbülten beszél: "Te, annyit hasz
náltam, amennyit szoktam széles vágatban: három kiló hatvanat. De ki a
ménkü számított erre? Iszen ismertek, Marci, ezerszer robhantottam
már l"

Ez igaz. Angeli érti a dolgát. Azt mondják, az öregapja szín-olasz
volt, a komáromi vasút építésénél dolgozott talyigás lovaival, aztán itt
maradt. Nem Angeli mentségére mondtam, hanem az igazságért, hogy
talán a víz egyszerre "robbant" a paxittaI vagy még előbb, olyanformán,
mint mikor elgázol valakit az autó, és mégse abba hal bele, hanem egy-
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két pillanattal előbb gutaütést kap az ijedtségtől ... A lőmester hálás ne
kem ezért a magyarázatért. pedig én csak az igazság kedvéért mond
tam ezt.

A víz nő, ivóvizün'k csak néhány korty. Nézd, kérlek, hogy remegett
a kezem, míkor ezt leírtam ! De ezen nem csodálikozol, ugye? A helyzet
az volt, hogy minden jel és jelenség ellenünk szólt, és annak a vak kagy
lóhéjnak a szolgálatában állt, amely bezárt bennünket. Ez az egész "kagy
lóhéj" nem hosszabb nyolc méternél, és nem szélesebb kettőnél. Mint a
szarvasok az árvizben az egyetlen hajlaton. úgy tömörülünk mi itt. Ahány
perc, annyi óra idegeink kalendáriumán. Éjfél felé - a karórám megvan
- már a combunkat hűti a moeskos bányavíz. Fükí Pista, a csapatcsillés,
a híres füttyös, azt mondja, hogy a sötétben minden víz fekete. "Jó hosz
szú lábvíz l" Aztán a halálra mond egy cífrát, Förtelmesen cinikus fiatal
ság vagy borzasztóan egészséges! Mindenesetre komázik a halállal, azt
mondja, aklkor kiesik az "öreg" a szerepeből. Már mint a halál.

Pedig a fulladásori kívül van itt haj bőven. Teszem, az ivóvíz. A bá
nyászok tulságosan ráhagyatkoztak a bádogpalackokra. arnelvek a tám
dúcokon szoktak lógni. De itt az új vágatban még nem al;(g'atták fel öket.
Kinek a mulasztása ez? A bánvamesteré ? Vagy az aknászoké ? Csak
két kulacs vizünk van, az egyiket vastartaléknak hagyjuk, a másikból
- egy nap elteltével- iszunk egy-egy kortyot. Mindenki egyetlen egyet!

"Szomjan veszni a vízben l" - kuvikolja a lőmester, aki odafönn
míndíz sörrel szekott védekezni a vízhiány ellen. Tarló, aki külőnben

sem állja a sörivókat. Iehurrogja: itt ne [ajgasson, mert a vízbe fojtja!
Be is húzza ám a nyakát Angeli, pedig a Tarló csak vájár, ő meg lő

mester. De Tarló bizalmi is. FőbizaImi. "Sörtől azoktál beruzni te, Kari,
a Borbála-napon, sörtől - mondja neki megvetően. - Nem férfi az
ilyen, nem magyar férfi l"

A víz persze mind több levegőt von el tőlünk. A szénpor és az izzadság
rátapad a pórusainkravés eltömi a bőrünk sok apró "tüdejét". Én jó cso
bORVa lemosom a felsőtestemet a mocskos bányavízzel. a többi követi
példámat, így kőnnvebb a lélegzés. _

Az elalvás halált jelent! Nem merünk elaludni, pedig rettenetes ál
mosak vagyunk. Harcolunk az álmosság ellen. Tarló gépiesen emelgeti
szeme elé a karbidlámpáját, vizsgálja, hogy állunk a széndíoxiddal, Nem
szól, a monoxidveszélyről is hallgat. Én is. A.16dolo:g nem elaludni. Ide
torkollik minden "munkán,k": az elalvás elleni küzdelembe. "Emberek, az
elalvás halált jelent l" - ismétlem sokszor, Eblből a vízb6lbeszívni l Eb
ben elterü1ni ! . .. Csak ébren nem halunk meg talán, ha. .. ha kiásnak
ibennünket!

Találgatjuk, mi lehet odafönn. Szivattyú, szivattyú az biztos. Meg:
neki minden eszközzel az omlásnak ! Vita támad, kiket osztanának be a
rohambrígádba, Most meghallom az igazi bányászminősítést,ahozy ők, a
csákány mesterei tudják. Hoznak-e idejében máshonnan mentőkészüléke

ket? Mert ez most a döntő! Ebben a bányában ugyanis, ebben az elha
nyagolt ,.családi" bányában Noé-lkorabeli ócskaság és szemkitörlés min
den! Tarló, a bizalmi, felém csikorgatja átkait. Szememre hányja a vál
Ialat mulasztásait, az ócska, hajszáleres betongátat, mintha én tehetnék
róla, én a kezdő bánvamérnök ?! Persze én is "odaát" vagyok neki, a
kízsékmánvolók kasztjában l Haa gyűlöletet meg lehetne gyujtani, hát
egy kis szikrától lobbot vetne Tarló száján l

Mit feleljek neki? Ölre !kapjunk a halál torkában? Lenvelek mín
dent, magamra veszem a minden hájjal megkent vezetők pállott bűneit,

672



hátha egy kis vezeklés számít valamit ... (Egészen furcsa: amint betűz
getem .a palackposta szavait, alig ismerek rá az írásomra. En írtam ezt ?)

Hanák Máté, a garambolcsősz, már alig bírja . . . borzasztóan fullad . . .
- Bizony, nagy gondunk volt ez 'a Hanák tatus. Nem is értettük, hogyan
került ide? Hiszen a vitlánál "csőszködött,"vagyis figyelte a csilléket, ne
hogy karamoolt szenvedjenek. Az pedig elég messze van tőlünk.' Azt
mondja - v,agy dehogy is mondja: zihálja, fulladja. hörgi, hogy a tele
fon szóbt, engem kerestek felülről, azért jött felénk, hogy odahívjon ...
Elhasznált tüdeje szortyog, muzsíkál, köhög és húz, minden szusszanat
levegőért harcolni kell neki, asztmás. Szemére is hányja neki Mózer, hogy
míért is dolgom az ilyen emJber még? ! Dehát a gyereikek nyakán élni !
Ha le is százalékelnák az embert, az édeskevés ! Inkább a halált, mint a
nyomor nyakára még egy kölöneöt ...

Atyaisten! Hát igazság ez? AkkoTltájt történt, most is emlékszem
rá: Marosi néni a fővárosnál volt tanár, és már harmadik éve betegsza
badságon van, pedig kutyabaja, de Marcel bácsi, az ura, művész, és meg
festette az alpolgármestent teljes díszmagyarban. persze barátságból ...
Jó urak, gyertek ide most hallgatni az öreg bányászt, ezt a fekete, ful
ladó Tiboroot, milyen szépen muzsikál a tüdeje, a beteg tüdeje ikétszáz
méter mélyen a földalartt,az omladék börtönében !

"Na csak köhögje ki, tatus, azt a büdös széndíoxídot l - doktorko
dott Tarló Márton. Igy ni: hö-hö....hö-hö, - egészen a tüdeje fenekéig,
kifelé! Ugasson csak, tatus, kutyamódra, -aztán jöhet egy hosszú belé
legzés .. , No csinálja: egy-kettő, hö-hö-hö... übt!" Az öreg asztmás
fujtat, ugat kongva, aztán húz - semmi más zaj nincs itt a néma po
kolban, mínt ez a kétségbeesett harca levegőért. Könnyebb is most neki,
de most meg valamí borzasztó dolgot fullad ki magából: "HáJtha ... hát
ha ... föld-ren-gés volt... oda-fönt is ? ! ... és min-den... össze-dőlt...
Az úr-is-ten ... megelégel...te ... a sok gonoszságot ... a bű-ne-inket ? !. .. "

Tarló Iehurrogja, vén prófétának és halálmadárnak nevezi szegény
öreget, aztán ellenmondást nem tűrő hangon folytatja: "A földrengés
ilyen mélyre nem hathat, ez a fizika törvénye, nem pedig vénasszony
mese ! Erti, fater? !" En is cinkosságet vállálok ezzel a "fizV1~ai 'törvény
nyel", deazért - mi tagadás - az öreg képzelgése benn akad a fülem
ben. Akaratlanul is fölsejlenek bennem a nagy katasztrófák : Pompeji,
Sodoma, San Francisco.

(Bence megint tart egy kis szünetet, nagyot sóhajt, aztán tovább ol
vassa a palackposta sorait) : Ennivalónk csak egy-két falat. Mózer elmond
ja, hogyan (no itt elmosódott egy szó) a hadifogságban.

Pontosan így volt. Már harminc órája nem ettünk, vagyis a leszál
lás óta egy falatot sem. Eléggé szokványos megállapítás, hogy az éhséget
meg lehet szokni, mi ezt akikor nem tapasztaltuk. Görcsös nyomást érez
tem a gyomromban, szenvedtem, de különösen a gyomorfekélyesek kín
lódtak, hiszen minden harmadik. bányásznak van. Ezeknél a gyomorsav,
ha üres a gyomruk, a fekélyt V1a,ay a heget marja ... Az a haj, hogy a
tarisznyákk,al együtt laz élelem is az omladék alatt van, Míndössze egy
tarisznya menekült meg egy darab szalonnával, egy kis birkasajttal és
egy sarkalat kenyérrel. Mindenki kap két falat szalonnát, ugyanannyi
sajtot és egy harapás kenyeret. lVJózer azt ajánlja, hogy az ételt kétszer
rágjuk meg sok nyállal: eteljesen felőrölni a !kajáta szájban, aztán meg
keverni nyállal és a pépet sokáig forgatni és csak aztán lenyelni. így
laktaJtóbIb. Fogságban csinálták így Krasznojárs1lkban,ez volt a "dupla
menázsi",
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Csak nem elaludni, ez az evésnél is fontosabb. Mózer remekül Cili
nálja, Mesélni kezd a fogságról meg a katonaéletről. Jóízű hülyeségeket
mesél, ejnye, itt a cédula szélén följegyeztem egy szót ... megálljunk !
Igen, már tudom. Azt kérdezte tőlünk a huncut tréfamester, hogy ki tud
juk-e mondani németül a "masingevér" egyik alkatrészét. amit nekik be
kellett magoini a ká-und-ká hadseregben: Zubringergehauseseitendeokel
sperreíber ? No ez jól jött Láng Palinak. a galamblelkű Spartakusnak, aki
tavaly szerelt le mint géppuskás: "Németül nem tudom, hogy a fenébe
tudnám, de magyarul megmondom: adogatótokoldalfedélzárógamó, az
anyja köszörűkővétneki l"

Ez a Spartákus, amilyen erős volt, még se káromkodott. Ritka madár
bányászoknál. Emlékszem rá, én a Quo vadis Ursusára gondoltam, míkor
erre a hatalmas, nyugodt őserőre ránéztem. Az ilyen erő már rokon a
Renddel, a Teremtővel 7 A többi is felderül Mózer esetein. Mások CSÍJkor
gatnák a fogukat, ezek meg komaznak a végzettel, pedig az nem érti a
tréfát! '

Megtalálom a villanylámpámqt, Hanák Mátét "gy6gyítom" vele. A
levegő mind nehezebb, a k.arbid már elfogyott. Vaksötétben ülünk. MOISt
hirtelen vakító fény szökík a börtönünkbe: felkattantom a villanylámpa
mat, amit eddig rejtegettem. Nyakamban lóg egy spárgán, Hanák tatus
annyira megijedt a hirtelen fénytől, hogy egy kicsit elakadt a fulladása
is. Hálásan suttogja az öreg: "Aldjon meg!" Sír, és imádkozik. Tarló
nem tud ellenállni, és odacsípi az öreg felé: "Akkor is imádkozott, tatus,
amikor satrajktörö volt huszonnyolcban 7" Én keményen rászóltam Tar
lóra: hagyja most a szemrehányást, az ellenségeskedést! Együtt szenve
dünk, talán együtt is pusztulunk.

. A bazaltfejű bányász - csodák csodája - nem vág vissza, csak jó
időre mormolja könyörtelenül: "M;Indent el lehet felejteni, csak a sztrájk
törést nem !"

A lábunk és a derekunk megmacskásodott a víztől, Pandur erősen

kínlódik a fekélyével. Másokat a reuma kínoz, de nem sopánkodnak. fér
fiak a szenvedésben is. Csak az álmossággal nem bírunk sehogy sem.
Mózernek nagyszerű ötlete támad: a fiatalokkal odakötteti a kötél egyik
végét a támduc felső részéhez, a másik végét pedig rézsuta másik tám
duchoz. így rá tudunk dőlni a kötélre állás közben is, van szilárd fogó
zónk a lassan növekvő vízben.

Játszunk, hogy eL ne aludjunk. - A veszélyben az én agyam kere
kei is olajozottan forognak. Eszembe jut gyermekkorom egy játéka, a
szótagosdí. KÖ2Jlöm is a társaímmal: én mondok egy szót, az utánam kö
vetkező ennek a szónak az utolsó szó1Ja.gjával kezd egy másik szót, A
többi aztán folytatja. Például ilyenformán: róka. Most az utánam követ
kező ezt mondja: kabát, a következő: bátor, majd a másik: torma, madár
és így tovább.

Az ötlet bevált. Eleinte ugyan akadozva ment: a bányászok agysejt
jei nincsenek szokva az ilyen tornához, de aztánbelejöttek, és éppen a
gondolkodási kényszer a legjobb eszköz az ébren maradáshoz. Aki egy
percnél tovább gondolkodik, annak zálogot kell adnia, persze alak el
méletben . .. "No András, te milyen zálogot adsz ?" - "Hát... egy hát
sósonkát . .. gyenge tormával, aztán egy pohár ..., nem: négy pohár csó
kakői ezerjót." Egészen belegabalyodtunk az ételekbe. Van már a zálog
ban kacsasült, párolt, szalonnás káposztával. libamáj sok zsírral, füstölt
disznósajt persze házi, aztán abált, kövesztett hasaalja. Mózer bedobja,
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hogy "ózgerinc rizsheggyel", Tarló pedigtéli.szalámit "ad" egészben ,,két
marokra fogva".

Emlékszem rá, az öreg Hanák a téliszalámi említésére elkezdett ful
ladní, és panaszosan zihált: "Az Isten szép családot... adott nekem ...,
unokábt is... de egyet megta ... gadott ... tőlem . .. sose ettem... téli
szalámít ..." Még ki is nevettük, csak ÚiY magunkba fojtva ezt a szalá
mítragédíát, olyan groteszk volt most itt, de aztán megint csak elpíllése
dett a szemünk az álmosságtól. Nőttön-nőtt a kétségbeesésünk. ez a belső,

lelki fulladás. Angeli szídja a fentieket, hogy pusztulni hagynak bennün
ket ebben az omladékkriptában, Tarló Márton azonban leínti: "Látszik,
hogy talián vér !buzog benned, Karcsi. Hát így ösrnered te a bányászt ? l
Az én népemet? l" Mint egy uralkodó. Biztos, győzelmes hangon mondja
a Iőmestemek: "Nyugodj meg, Kari, a körmükkel is kaparnak utánunk l
c&a!k addig bírjuk, mig ideérnek l Még a fogukkal is marják az omlást l"
Mózer, a vadorzó hozzáteszi: "f:s imádkoznaik. Már mínt Jaz asszonyaink."
Egészen különösen hangzik ez ettől a kemény vájártól. Talán a belső om
lásunkon is dolgozik valami láthatatlan mentöosztag ?

Alig bírunk már állni. Dagadt a lábtmlk, kevés a levegőnik.. Össze
fűzzük karjaínkat, így dőlünk a 'kötélre, hogyha valaki elalszik, a má
sik visszarántsa. A víz már a mellünkig ér, J ebbra-balra hullámzik a
"rajvonalunk", ahogy az álmosság legyűr bennünket. Most már tudom,
hogy végünk van: itt fulladunik meg mindnyájan. Látom egy pillanastra
szeretteírn arcát, Marilkáét, azt a ragyogó, tiszta égboltot, ahogy meg
látja az én holttestemet ...

Összerázkódtam. Ekkor írtam a papírra:
Palackpostát csinálok.
"Emberek - mondtam az állva szunnyadóknak -, míndenkí üzen

het az asszonynak, a családnak... Betesszük egy bádogszelenoébe ..., ez
lesz a mí palackpootánk. Ha el is pusztulunlk, ezt legalább megta1álják,
mínt a hajótöröttelkpa1aokpostáját... f:n írom... Na Márton, diktálja,
mit üzen 1"

Tarló rám emelte verejtékes. szénporos fejét, és kurtán felelt: "Én ?
Semmit se üzenek ! Le van csinálva az ilyen érzelgősség ! f:n élni aka
rok, slussz !" Nagyot káromkodott. Az ő kitörése megzavarta a többi
eket is. Percekig fennakadt mínden szó. Node itt van a kezemben, mit
üzent azután Pandur András: Kedveseim, rendiLljétek vissza a szelemen
fákat, ne legyen nagyobbítás. Csókoltatok mindenkit: András.

Ilyenformán üzenünk lassan, akadozva a palackpostával azoknak, aki
ket életüniknél is jobban szerétünk. Sosem felejtem el, mikor az utolsóra,
Füki Pístára kerü1ta sor, Tarló Márton közbeszóle: "Ide figyelj en, mér
nők úr, egyet mégis üzenek a munkásság nevében. Megátkozom azokat a
gazembereket, akik a halálunkat okozták ... tizenegy munkás halálát,
Henczékke1 együtt l"

Emlékszem, megállt a kezemben a ceruza. Egy pillanatra torkon ütött:
engem nem számított be. Én vagyok a tizenkettedik. Hiába, mindhalálig
következetes.

Most Füki Pista szó1t: "Én Ibinek akarok üzenni, a PálinIkás Ibinek.
Irja azt, hogy én elismerern őta feleségemnek." Melegem lett, ha lehet
szó még fdkozatról ebben a fülledt, levegőtlen pokolban. Az Lbi l A Pá
lmás Lbi l Ez volt az elBórajongQm Rajki-bányán. Fölfelé törő, élmény
éhes lány, egyszer - jó éve már - betévédt a laikásomra, és ... Füki
Pista tovább diktált: "Megvan 1 Akkor írja azt is, hogy a gyerek, aki
majd lesz, az enyém. :ms ég veled, Ibikém !" Mindezt szelíd, nyugodt han-
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gon mondta, emlékszem rá jól, mintha most lenne, - csak az én sZÍ
vern vOjlt felzaklatva. önváddal tek Aztán mimden átmenet nélkül hirte
len fölordított Füki Pista: "Ibi ! Ibikém ! . " Hát nem lehet! Nem lehet!
Én élni akarok ! :Élni l" K1SiakadtJbelőle a sírás, rnínt egy túlérett kelés
ből a genny. Az Ölklömmelrria1rkglásztam a ceruzámat, ezerettem volna
Véle ordítani, de nem'lehet,'nem lehet, mert akkor végünk van! Csittí
tottam, a többi is morgott valamit, Hirtelen megrázta magát és vele
együtt a, kötélet a halálosan kimerültek fürt jeivel, mínt ,a kutya, mely a
jeges' árből kivergődik a partra. Aztán, míntha mi sem történJt volna, el
kezdett elszántan. dacosari és gyönyörűen fütyülní, hogy "Szerenose fel,
szerencse le, ilyen a ibányászélete ..." Ilyen gyönyörű, dermesztően szép
füttyszót .még nem hallottam.' Míntha megnyílt volna fölöttünk a kőta

karó ésbecsobbant volna hozzánk a nap ... Csak Tarló dohogott megint:
ne Ilyerrbúval-bélelt nótát fütyül] te, Füki, "hogyha majd a föld ölében
végóránkat éljük", a rosseb egyemeg az ilyen gyászíndulót, míkor tény
leg itt rohadunk a föld ölében, Osztán a végóránkat éljük - hanem va
lami frísset, szaporát ! így jött a füttyrnester ajkára a Rákóczi-induló meg
a tőbibi "szapora". Közben mindig a ritmus szerínt ráncígálta a kötelet,
úgy, hogy nem lehetett elaludni.
. (Nini" még ezt is' papírra vetettem:) Füttyhangversenyt rendezünk a
halál kijátszására. Füki újabb trü~kőt eszel ki.

Igen, emlékszem rá, Tarló Márton a Marseillaiset rendelte meg, én
még a. Szamárszerenádot. A Herkulesfürdői emléket többen dúdolták, ta
lán osak az egy Harrák tatus nem. "Nézz a szemembe, mondd édes, sze
retsz-e még? !" Hirtelen eltömődött a füJtty a szájakban. "Mondd, édes,
szerétsz-e még?" Hát lehet ezt bírni? Ezt a lessitott meghalást ? Egész
életünkben dolgoztunk, tanultunk, gürcöltünk. szanvédtünk - és akkor
eza vak, gonosz 'végzet ránk ront, és elrabolja az életünket? l

Elhallgatott a fütty, de nem sokáig. Füki, míkor látta, hogy megint
ránk terül az álom, kitalálta, hogy ha ő elkezd fütyölní, valakinelk foly
tatnia kell .adalt. Akit megránt. Ha hamisan is, félig álomba halva is, de
osak próbálkoztunk, vinnyogtunk azért a cérna életünkért. Megazokért,
akiket magunknál is jobban szeretünk ...

Csak Hanák Máté hem bírta tovább. Megállapodtunk, hogy ő el
aludhat. Pandúr meg a Spartákus, a két legerősebb fogta közre. Jó ero
sen átölelték, és az öreg a kötélre csuklott fejjel, menten el is aludt. "No
András, gondoltad-e valaha, hogy éppen te tartod a karoddal a Hanák
tatust ?" -'kérdezte Pandurtól Tarló Márton. A segédvájár nem felelt.
Miridnyájantudtuk, hogy ellenséges viszonyban van Harrák Mátéval. Az
öreg évekkel ezelőtt kfkosarazta, mikor megkérte a lánya kezét. Akkori
ban nagy koosmás volt Pandur András. Meggyűlölte Hanák Mártont, ta
lán éppen azért, mert.fgazavolt, De most tartja álmosan, romlott test
tel, a gyomorfekély kínzásat kőzt, védi a vízhaláltól a hajdani ellenséget.

Itt ,a főld alatt élem át, hogy Krisztus, vagyis a szeretet nemcsak ott
van, ahol én hittem, hanem a megvetett proletároknál.
. Éin irtam ezt? Igen, én. Most utólag is megbízsergetí a szívemet a
belső meleg, az azonosság öröme Dégi és új magammal, Ezt az igazság
időtlenségének nevezném ma. Forró, lenyügöző pillanatok voltak azok ott
lenn a drárnánk befejezése előtt. Agyamban keresztülhasította az álom
függőnyét az a jelenet Pandúr meg Hanák közt. A viilanyfény tisztasa
gával viliant-tudatomba a kérdés: én vagyok-e inkább keresztény, vagy
ez a káromkodó . munkás ? Szerettem-e eddig igazán az embert? "Csak
magadat !" - volta könyörtelen belső válasz. Lényegében idegenek vol-
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tak tőlem ezek a kormos hazátlanok. Mit törödtem azzal, hogy mocsok
ban és nyomorbannönek föl a gyerekeik ? ! Elvezeti cikknek tekintettem
a leányaikat. Mimt a tüzes kés, úgy állt belém a felismerés: nálunk szo
kás- keresztényeknél már élettelen Krísztus, az evangéliumi szeretet, és
álruhában ide költözött ezekhez a rabszolgákhoz. az ő kérges, de ember
séges szívükbe, mírrt hajdan... Szegény, száműzött, de örökké győzhe

tetlen Krisztus !
így gondoltam akkor ott kétszáz méter mélyen ·a beomlott bányában,

és ma azt gondolom, hogy talán ezért kellett .. , ehhh, nem mondom ki !
Nem mondom ki !

(Már szinte nem is ügyelt rám Bokor Bence, színte monológot tar
tott a palackposta lapjai előtt: Hanák Máté meghalt eltemettetésünk hat-
vankettedik órájában. .

Most nagyot csobbanta víz. Valaki fölkiáltott: "Hanák bácsi !" Pan
dur benyult a vízbe és kiemelte a dermedt testet. Már nem élt. Most már
szegény Hanák tatus lihegése sem zavarja a halálos csendet.

(Ni már alig van följegyzés) : Mózer Antal megőrült. Drámai perceik
voltaIk ezek. A kért bányász görcsösen tar:tottaa karjában a holttestet,
nem ils tudtuk, rnit csináljunk vele, hová tegyük, amíkor Mózer Antal
éles tenorja csattant föl, mirrt egy nagy erővel megrázott csengő: "Em
bereik ! Elvtársak ! . .. Halljátok ? . .. Kopogás az. omlás felől ! . .. Kopog
nak ! ! !" Egy percre abba maradt Füki füttye, amely eddig nem szüne
teLt egy percig sem. Döbbenten figyelt mindenki, Nem hallottunk sem
mit. Mózer kivált a láncból. és leakasztotta a Japátot a tetőgerendáról.

Odagázolt az omladékhoz. és megkopogtatta .a vízből kiálló nagy kőzet

darabot: Tá-ti-ti ..., tá-ti-ti ... tá-ti-ti-tí- ... Hallgattunk. Vártuk ·a vá
laszhangot, Semmi válasz. De Mózer csak rikkantott, üvöltött: "Kopog
nak ! .. , Hallom, hallom!... Élünk! Élünk!... Itt vagyunk! Rózsi
kám ! ... Jancsikám ... Bözsikém ! ... Józsikám ... jövök, jövOk: ! ..."

Mi többiek, kínzott döbbenettel, fulladozva és felkavartan tátottuk a
szánkat, és egymásra néztünk. Mózer Antal megőrült! ...

Több feljegyzés nem volt a palackpostában. Bence tanácstalanul for
gatta a lapokat. Az arca verejtékben úszott, de a szeme ragyogott. A
könyvtárosnő,aki eddig úgy csinált, mintha olvasásba volna elmerülve
a másik asztalnál, fürkészve nézett ránlk.

- Itt a vége hiányzik - mondta Bence félig nekem, félig a könyv
tárosnőnek,

A lány csinos arca felderült:
- A vége? Ott lenn az omlásban ? Hát az úgy voLt, kérem, hogy A

víz hirtelen elkezdett szökni a vá,jatból... és a csendben tisztán hallot
ták mindnyájan a fentie'k [elzését: Tá-ti-ti, tá-ti-ti ... Úgy tudom, hogy
a szabadulás perceiben, mikor a levegő betört hozzájuk, mindnyájan ősz

szeestek a kimerültségtől az iszapban. Csalk Füki Pista fütyült tovább
rendületlenül.

Bence ránézett a lányra,
- Honnan tudja maga mindezt ?
-- Füki Erzsébet vagyok.
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