FORRADALMI KOMMANDÓ

A munkásőrhajóról szerzett kötéllel a következő évben, ezerkilencszázkilencvenegyben,
március tizenötödikén Sir Andrew-val kommandós gyakorlatot tartottunk egy háromemeletes, elhagyott bányagépházban a Komárom megyei Sárisápon, modernül modellezve így az ezernyolcszáznegyvennyolcas harcokat. Az épületet azóta
elbontották, talán felrobbantották, merő egy betonváz volt az egész, jól robbanthatók az ilyenek.
Öreg, barna, cipzárja lelkét messze rég kilehelt
sporttáskában hoztuk a kötelet. A Wartburg 353
W limuzint távolabb állítottuk le.
A gépház rozsdás, kétszárnyú, hatalmas
vasajtaján rég nem volt már zár vagy lakat, nem
őrzött itt már senki semmit, távolabb állt egy kis
házikó, abban magányos strázsa, az utolsó. A halál felé haladt minden e vidéken, de békésen,
megnyugodva, nem volt háborgás. A romos épületek csöndben várták sorsukat, a növények boldogan zöldelltek most tavasszal, különös ellentét
volt ez. Találkoztam később az egyik magányos
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őrrel, fiatal volt, hozzánk hasonló, engedélyt kértem, hogy megrohamozzuk az épületet.
Megnyitottuk a hatalmas vasajtót, fölötte
futott be a drótkötélpálya az óriási csarnokba,
ürességében is lenyűgöző volt e hely, kőbányákba
jártam rég ásványt gyűjteni, talán fölemlítettem
már, kalcitot kerestem legtöbbször, közönséges
fajta, de nagyon szép tud lenni, ott éreztem hasonlót az iszonyú kőfalak alatt állván. Az önnön
kicsiség nagyszerű érzése örvénylett bennem, az
öröm, hogy van, ami az embernél annyival, de
annyival nagyobb, hogy az már magamagától
csodálatos.
Magamra húztam az orosz hadseregben
rendszeresített, terepszínű kezeslábast, felcsatoltam vastag bőrövemet a késsel, vállamra vettem a
kötelet és elindultam fölfelé az épületben, Sir Andrew kint várt addig. Keskeny betonlépcső vezetett a legfelső szintig, szűk fordulókkal. Annyira
szűk fordulókkal, hogy az egyikben egy ottfelejtett, háromajtós, szürke lemezszekrény teljesen
eltorlaszolta az utat, a korláton kellett átmásznom, hogy a fölsőbb szintre jussak.
Attól kezdve szabad volt a feljárás, a legutolsó zugig előrehaladtam. A harmadik szinten
találtam egy ablakot, jó lett volna, ha nem túl
szűk. Onnan lehetett volna lemászni s fel újra, de
túl kicsi volt a nyílás, nem tudtam kimászni rajta.
Mikor kidugtam a fejemet és lenéztem a mélybe,
örültem, hogy mégis ilyen szűk.
Visszafordultam és lementem a lépcsőn a
vasszekrényes fordulóig, ott is találtam egy ablakot, kátrányos tetejű lapostetőre nyílt. Szellőző169

gombák emelkedtek ki a fekete síkból szabályos
rendben, horganyzott csövekből kanyarított kürtőcskék kis sapkával. Az épület összes ablaka ki
volt törve, vaskereteik csöndben alakultak át a
rozsda nevű, szilárdnak többé nem nevezhető halmazállapotba.
Még lentről kinéztem egy ablakot ennek a
lapostetős helyiségnek a falán, oda fogunk beugrálni a tetőről. A munkásőröktől szerzett kötéllel,
ami sokkal, de sokkal jobb volt annál a piros színű marhavezető kötélnél, amivel a VI. aknába
ereszkedtünk le az Ezredessel. Lenéztem a tetőről, ott állt Sir Andrew a zöld fűben.
Visszafordultam a tetőről és az üres ablakkereten át beléptem a lépcsőházba. A lépcső két
lejtiránya közé vaskorlátot építettek, a vállamra
vetett kötélből lekanyarítottam két menetet és a
korlát tetején futó vascsőhöz hurkoltam. A tetőre
újra kilépve a kötelet a földre fektetve vezettem
magam után, közben ellenőriztem a szellőzőgombákat, megtartják-e, meglepően erősek voltak. Az
alanti ablak vonalában ágaskodót megkerültem a
kötéllel, a köteg maradékát levettem a vállamról
és ledobtam Sir Andrew mellé.
Felhúztam a kesztyűt és a tető peremére
léptem. Megfogtam a kötelet, átmásztam a tető
szélén és leereszkedtem a fűbe, a fal tövébe. Sir
Andrew felment akkor és ugyanúgy tett. Látszott,
ez még messze nem az igazi. Nehéz volt a tetőn
térdelve a fal mellé lendülni a kötélen, mert a kötél megfeszült a fal tetején, nem lehetett fogást
váltani rajta. Jobb eljárás kellett.
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A nagy kapun át visszasétáltam az épületbe, fel a lépcsőn, a vasszekrény mellett átvetettem
testemet a korláton és kiléptem megint a fekete
tetőre. Lassan kigondoltam mindent és a kötelet
az ablak előtt lelógattam a földre, mert az az ablak volt a célpont ezután. A vasvázas nyílást egy
rúd függőlegesen kettéosztotta, de guggolva éppen átfértünk.
Megfogtam a kötelet, még a vízszintes részen, csak hogy biztosítsam magam, míg kifekszem a tető szélére. Kifeküdve fogást váltottam,
kesztyűs kezemmel a fal mellett lelógó darabon
ragadtam meg a kötelet. Kijjebb húzódtam, bal
lábam lecsúszott a tetőről és hagytam is, hogy
egészen lecsússzon a fal mellett, a testemmel akkor utánalendültem. A tetőt elhagyva gyorsan
csúsztam lefelé, az ablak elé érve megvetettem
lábamat a párkányon, félresöpörtem magam elől a
kötelet, kirántottam a késemet és beugrottam a
gépházba. A betonpadlón még gurulhattam volna
egyet, de rozsda és por födött be mindent, nem
akartam meghempergetni benne terepszínű ruhámat, inkább csak ugrottam egy nagyot és késemmel a levegőbe kaszáltam.
Megdöbbentett a végtelen csend, a vastag,
háborítatlan üledék a betonpadlón, az érintetlenség. Az épület résein behatoló fénytűkben lassan
táncoltak a fölvert porszemek. Mint a bűvész ládája, mit kardok helyett fénypengék járnak át.
Egy nagy-nagy csodaláda volt ez a hely. Sir
Andrew nem akart többször kötéllel lejönni a
tetőről, magam másztam föl újra a lapostetőre és
ereszkedtem le megint.
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Még ez a módszer sem volt tökéletes, mert
a kötél az ablak előtt lengett lefelé a tetőről a
mélybe, látható volt odabentről a megrohamozás
szándéka. Visszafordultam a házba, fel a lépcsőn,
át a korláton, ki a tetőre, majd felhúztam az öszszes kötelet magam mellé a lapostetőre és laza
karikába tekertem össze. Magam mellé tettem a
köteget, a fal mellé csak egy méter hosszú hurkot
engedtem le belőle. A kötél a tető pereme alatt
nem sokkal visszakanyarodott a fekete bitumenes
tetőre, az ablakból semmi nem látszott.
Kifeküdtem a peremre, megmarkoltam a
kötelet, ellöktem magamat. Megéreztem hirtelen
a karjaimra nehezedő súlyt, kesztyűs kezemben
gyorsan szaladt a vastag kötél, a kellő pillanatban
akadálytalanul tekeredett le az utánpótlás a tetőről. Az ablak elé zuhanva megtapostam az ablakpárkányt, bal kezemmel félresöpörtem a kötelet
és befelé ugorva már húztam elő a késemet. Néhányszor még beugráltam így a tetőről.
Később magasabb harcálláspontot kerestünk, ahol nagyobbakat lehet mászni meg ereszkedni. Bementem az épületbe, föl a lépcsőn, eloldoztam a kötelet a korlátról és a lapostetőre kilépve feltekertem az egészet és a vállamra vettem.
Elindultam felfelé a gépházban, fel a harmadik
emeletig.
Az épülettől nyolc-tíz méterre hatalmas
széntároló silók álltak, kettő egymás mellett.
Négyszögletes lemeztartályok, négyszögletes gúlákkal az aljukon, annak a legközepén eresztették
ki a szenet. Három vagy négy méter széles volt
egy oldaluk, jóval több a magasságuk. Alájuk fért
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egy csille, talán még egy teherautó is. Három
emelet magas volt az építmény, hasonló a gépházhoz, legfölső szintjüket keskeny, acélszerkezetű híd kötötte össze.
A híd járódeszkái végleg elkorhadtak, néhány utolsó, széthasadt és elüszkösödött deszkamaradvány dacolt még az időkkel, a homokóra
idejével, a szél és az eső idejével. Nem volt már
ott semmi, ahol az emberek jártak valaha, a két
szélső acélgerendán kellett átaraszolnom, amiken
a deszkák nyugodtak valaha, a korlátokba és a
többi vasalkatrészbe kapaszkodtam.
A silókhoz átérve körbekerültem azokat,
vasjárda vezetett körbe korláttal, minden vasból
volt egyébként is. Átnéztem a fölülről nyitott tartályok peremén, a szénnek már a nyomát is kimosta a sokévi eső, vastagon borította a lemezeket a rozsda. Nyitva volt a retesz a silók legalján,
a zöld füvet láttam s a szürke, poros földet a nyílásokon keresztül.
Fölmerült, hogy leereszkedek a tartályba a
kötéllel s kibújok a fenéknyíláson, de túl kicsi
volt a lyuk, meg a fehér kötelet is befogta volna a
rozsda. Inkább odakötöttem a kötél végét a siló
oldalához és a köteget a korláton átvetve ledobtam a mélybe, a földre. Megkapaszkodtam benne,
átfordultam a vaskorláton és lecsúsztam háromnégy métert a siló oldalán, ott megálltam egy pillanatra, utána megint elrugaszkodtam és a földig
ereszkedtem egészen. A silók tetejére is ugyanott
jutottam vissza, a silókat körbefogó acélgerendákon könnyen föl lehetett mászni.
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Három óra körül föltekertem és vállamra
vetve lehoztam a kötelet, a portához gyalogolva
istenhozzádot mondtam az őrnek, majd hátrafelé
elhagytuk a romterületet. Felmásztunk a füves
parton, kiértünk a műútra. A munkásőrök kötelét
meg a terepszínű ruhát a limuzin csomagtartójába
zártuk, indítottam. Ferde, emelkedős utcácskában
álltunk meg idejövet, most megfordulva, a parton
visszaereszkedve éppen a gépház tűnt föl előttünk
a hatalmas, rozsdás ajtókkal, s fölötte a nyílásokkal, amikből a kötélpálya a csillékkel a távolba
lövődött.
A kötélpálya, az egy másik érdekes dolog
volt. Távvezeték villanyoszlopaihoz hason, csakhogy azoknál sokkal alacsonyabb acéltraverzek
sora vezetett végig a csillék útján, kereszttartóik
végén dupla csigákon futottak a megfeketedett
olaj és zsír keverékével bevonódott drótkötelek.
Az oszlopok közé hatalmas, óriási ágysodronyra
emlékeztető hálókat feszítettek ki, alá ne hullhasson a darabos szén vagy a meddőkőzet az utakon
vagy mezőkön közlekedőkre. Alighanem a tokodi
szénosztályozóba vezetett ez a kötélpálya innen
Sárisápról.
Szürkére festettek mindent, a traverzeket s
a hálókat, nem rozsdásodtak sehol, holott rég nem
mozdult már a drótkötélpálya, rég ment végig rajta a legutolsó csille. Azóta elbontották ezt is mindenestől, mint a gépházat s a többit, mindent, ami
csak a föld gyomrába lemerészkedőkre emlékeztetett.
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