AZ ÖREG BÁNYA TITKA

Az ezerkilencszáznyolcvanas években, ha
elkezdtek a telek tavaszba fordulni, a csolnoki
Gete-hegyre jártunk hóvirágot szedni. A hegy
csúcsáig egyetlen szálat sem növelt föl a természet, ám a gerincen túl meseszerűen dús hóvirágmezők kezdődtek az alacsony tölgyesben.
Csolnok alig kilométerekre fekszik Dorogtól és az odavezető út mellett hatalmas bányatorony ágaskodott az égnek, a VI. akna acéltornya.
Harminc-negyven méterrel magasodott még a
domb tetejéről is felfelé, a mélyből feltörő drótkötelek valaha a torony tetején tengelyezett, hatalmas csigákon átfordulva futottak be a torony
melletti gépházba, a hajtóművekhez és a kötéldobokhoz.
Alig megláttam a VI.-os aknát és a dorogi
vidéken szerteszét magasodó többi, nagyobbrészt
már mozdulatlan, elhagyott aknatornyokat, követelőzve hívott magába a mély, az ismeretlen, a
Föld gyomra, a felszín alatt láthatatlanul ezerfelé
hatoló járatok. A sötét alagutak, kitéglázva körbekörbe, milliméter pontossággal, olyan fegyelem68

mel, hogy az valami mást is sugallt már, valami
nagy-nagy rendet, talán hatalmat is, az ember hatalmát, mi odalent oly veszendővé válik s alázattá
olvad, s ha megszorít Isten marka, félelemmé.
Évek teltek a tehetetlen vágyakozással,
egyszer mégis elindultam, hogy menjek végre,
kempingbiciklivel. Nehéz volt az út, emelkedők
végig, míg az utolsó bukkanó tetején átbukva,
még kis völggyel elválasztva, ott nem állt előttem
a vágy hatalmas tárgya, a VI. akna.
Most a magam ura voltam s beteljesíthettem a régi tervet. Bár még jókora távolság egzisztált közöttünk, már nem volt kétséges, hogy odamegyek egészen közelre és megsimogatom a
hatalmas, acélból kovácsolt bánya-állatot, a VI.
aknát. Megismertem később más aknákat is, de
egy se jött ennek nyomába, ez volt a legmagasabb, a legdélcegebb, a bányaaknák, az aknatornyok non plus ultrája.
Egyre csak álltam ott a szomszéd domb
csúcsán, így közel egy magasságban voltunk, Ő
meg én. Álltam csak megmerevedve, gyönyörködtem benne, hitetlen voltam még mindig, hogy
elközelgett a találkozás pillanata. Eddig mindig
csak üvegen keresztül, távolról láthattam, gyorsan
elsuhanva, most elementáris kíváncsiság bizsergetett, hogy mit fogok látni ott közel, hogy mi
lehet a nagy titok, mi perceken belül fölnyílik.
Mozdulatlan volt a két nagy kerék ott fenn. Már
tíz évek óta mozdulatlan volt. Megérintett az Idő.
Percekig szívtam magamba a látványt, a
bicikli ülésében állva akkumuláltam egymás után
a képeket. Körös-körül kirobbanóan zöldellt a vi69

dék, tavasz volt, valahol a nyolcvanas évek közepe táján létezvén az időben. Dombok vettek körbe, előttem és mögöttem a műút aszfaltjának időtlen szürkesége metszette ketté a vadul föléledő
természet buja világát, s mindennek a közepében
ott magasodott a VI. akna roppant méretű, acélszerkezetű tornya.
Ellökvén magamat a dombtetőről magával
vitt a gravitáció le a völgybe, együtt utaztunk, a g
és én, keresztülszáguldottam ott lenn a bányavasút rozsdás sínjén. Felgyorsult a bicikli és arcomat csapta a szél, de nemsokára fékeztem, letértem az aszfaltról és derékszögben jobbra ráfordultam a köves útra, mi az aknatorony felé irányulónak látszott. Továbbkerekezvén átvágtam megint
a keskeny nyomtávú síneken, de nem sokkal utána, már a domb csúcsához közeledvén túl meredekké vált az út, végül tolnom kellett a biciklit.
Körbekanyarodott az az út a hegyen, szerpentin
volt, s lassan-lassan, de végre a célegyenesbe értem.
Hirtelen tűnt elő. Percek óta nem láttam
már, mióta letértem a csolnoki műútról és csak
haladtam fölfelé, eltakarták a dombot benépesítő
fák. Alacsonyabbféle fák voltak ezek, ám a lombkoronák áthatolhatatlan összeesküvése mögött
még maga a VI. akna is megbújhatott. Éreztem,
már csak méterek vannak hátra. Az utolsó kanyar
azután minden képzeletet fölülmúló látványt tartogatott.
Ott magasodott a lábaimnál. (Én alacsonyodtam az Ő lábainál.) Nem tudtam betelni a
közelséggel, habár első együttlétünk intimitását
70

az omladozó gépház falából téglát elhordó férfiak
törték meg.
A vastornyot két traverz támasztotta, közöttük vaslétra kúszott a torony tetejére, a nagy kerekekhez. Letámasztottam a biciklit és elindultam
felfelé.
A vasszerkezet ép volt, rozsda alig fogta,
kezemen nyomot sem hagyott. Mégsem jutottam
messzire, mert fékezni kezdett egy láthatatlan erő,
majd megállított egészen. A magasba törő létra a
legkevésbé sem volt veszélyes irány, nem is féltem, mégis. Fölültetett a láthatatlan erő a biciklimre, visszaindultam azért és boldogan tekertem
hazafelé.
Egy vagy két hét múlva visszatértem, vállamon Certo KN 35-ös fényképezőgépemmel.
Most senki nem zavarta magányos földerítőutam,
émelyítő volt a magány adta végeláthatatlan szabadság, alig éreztem hasonlót addigi, meglehetősen fölügyelt életemben. A gépben fekete-fehér
Forte-film, 21 DIN érzékenységű, ami egyenlő
100 ASA-val. (DIN: Deutsches Institut für Normung, ASA: American Standards Association.)
Csend volt a dombtetőn. Bóklásztam egy
percet, felfedeztem a közelt és a kissé távolabbat.
Az akna kerek, vasalt száját meg a gépházat is
körbejártam. A zegzugos romba nem merészkedtem be, de lezárván a biciklit most már felmásztam a toronyba. Nyílegyenes volt a hegesztett
acéllétra, később megtört az íve, lépcsőként ment
tovább, közel vízszintesen, egészen az első körfolyosóig. Most-e vagy később, már kiderülhetet-
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len, de biztosan nem sokkal később felmentem
egészen a torony legtetejére, a két nagy kerékhez.
Nincsenek szavak. Két hatalmas, öntöttvas
kerék karvastag küllőkkel a világ tetején. Húsz
éve foroghattak utoljára. Odaléptem a Csolnok
felőlihez, mozdítani próbáltam, hiába. De azután
fölmásztam a kerék oldalán, az emberkar vastag
öntöttvas küllőkön, ráálltam az egyikre és meglendítettem testemet. Megmozdult! Még felmásztam pár küllőnyit, megint mozdítottam rajta.
Nemsokára már kézzel tudtam forgatni. Észrevettem a csapágyakat is, a tengelyek mindig abban
nyugosznak kétoldalt, siklócsapágyak voltak,
ahogyan évtizeddel később az egyetemen tanultam.
Forgattam a kereket, mindig forognia kellett volna ezután. Nem tudom, láttak-e odalentről,
megtörténhetett volna, a hegy lábánál kis telkeken hétvégi házikókat építettek az emberek, most
is hétvége volt. A tengelyek arasznyi átmérőjűek
voltak.
A csapágyházak tetejére kicsi, de vastag
és súlyos öntöttvas ajtócskákat szereltek, hogy az
alattuk található, szaknyelven zsírzóaknának nevezett űrökbe rajtuk keresztül betölthessék a zsírt.
Fölnyitottam őket, szemembe villant a generációnyi idő letelte után is csillogóan fényes, krómszínű tengelypalást, kevés megfeketedett zsírral öszszemaszatolva. Megdöbbentő volt a sebezhetetlenség. Legkevesebb fél évszázada hasztalan koptatta rajta máskor könyörtelenül őrlő fogait az
idő. Elcsodálkoztam és belemerítkezve gyönyörködtem a fényesen tükröződő fém látványában.
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Jobb kezemmel megforgattam a kereket, a
fényesre polírozott tengely lomhán forogni kezdett a csapágyfészekben. Megilletődve legeltettem szemeimet az alant fekvő területeken, a közeltéren és a távoli tartományokon, a zöld dombokon és a város sok-sok pici házacskáján. Aki fölmászott ide a toronyba, tiszta időben az esztergomi Bazilikáig is jól ellátott, tíz-tizenöt kilométerre innen. Sokszor kerestem dorogi házunk szürke,
cirádás-tornyos palatetejét, de soha nem találtam
meg, elveszett a többi tetők rengetegében, sejtettem csak, merrefelé lehet.
Megparancsolták hatalmasságukkal a VI.
és a többi holt aknák mind, hogy tudója legyek
titkaiknak és fölkeressem őket bármi akadályokon keresztülgázolva. A nyolcvanas évek második felében, gimnazista éveim elején a Műszaki
Könyvkiadó raktáraiból évtizedek óta eladatlanul
porosodó bányászati könyveket kotortak elő és
most tíz- meg húszforintos egységáron árulták
mindahányat. Kincseket vetett ki magából a papírhegyek mélye, mindből megvettem egy kötetet
és néhány hét alatt az összeset kiolvastam.
Fölfedeztem minden objektumot, ahová a
bányavasút sínpárja elvezetett, sokszor fél napot
meneteltem a talpfák között. Még így holtában is
lenyűgözött minden, amit a dombos táj erdei és
völgyei rejtettek, a hidak, az alagutak, váltók és
kitérők a szabdalt táj ölén. Ki akartam élvezni
mindent, föltehetőn megéreztem, hogy tíz év elmúlván nyoma sem fog maradni mindennek. S
alig levették a Kommunizmus feliratú táblát, tényleg jöttek gazemberek, vagy csak megmaradtak a
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régiek, szétszereltek mindent és eladták ócskavasnak, kohóban beolvasztani.
Hamarost a talpfák nyomát is végleg benőtte a fű, a sok kilométernyi vasútpálya és az aknatornyok nyom nélkül múltak el az erdőkből. A
titkokat, utolsóként, a Föld mélye őrzi már csak,
mert oda senki nem mert lemenni a vasakért, meg
Az öreg bánya titka című, egy-két évtizeddel korábban készült film, ami Csolnokon és a VI. aknán játszódik.
Lassan, észrevehetetlenül itatta át testemet
a vágy, hogy lemenjek a bányába, legelsősorban
is a VI. aknába. Apám elmesélte, hogy az aknákat
a föld alatt járatok kötik össze, kivétel nélkül a
legtávolabbit is. Mindig is valami nagy kalandra
vártam, s most a bánya, úgy éreztem, már nem is
mozog a célkeresztben, hanem egy helyben vár
türelmesen, hogy meghúzzam végre a ravaszt.
Évtizedek múltak azóta, de még ma is
sokkal többet tudok a bányászatról, mint bármi
másról, amire tizenkét borzalmas évig tanítottak
az iskolában. Ismertem a biztosítások fajtáit, a vágathajtás fogásait, a robbantások technikáját, azt,
hogy egy bánya milyen részekből áll s hogyan
működik. Külön könyv szólt a bányamentésről,
az különösen tetszett, mert tele volt technikai
részletekkel és műszaki rajzokkal.
Be akartam hatolni és a VI. akna nyitva
tátongó szájára gondolva túl nagy akadályok nem
is mutatkoztak Az Ezredes volt a kulcsember.
Nem volt lehetetlen, hogy egyedül menjek, mégis. Az első expedíció pontos idejét befödte már a
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múlt egyre csak vastagodó ködhomálya, alighanem jó fél évvel a második út előtt esett.
Sárga busszal döcögtünk Dorogra, a szénvárosba, talán szombat volt. Fölkészültem előre
és háromszáznegyven népköztársasági forintért
beszereztem egy marhavezető kötelet a zalaegerszegi mezőgazdasági boltból, nyolc-tíz szál pirosfehér színű műanyagspárgából volt összefonva.
Még délelőtt fölértünk az aknához. Az
akna szája négy vagy öt méter átmérőjű volt, közepén járt a lift, bányásznevén a kas valaha. Az
akna Csolnok felőli oldalán egymás alatti, alig
megdöntött vaslétrák vezettek a mélybe, közöttük
acélgerendán kellett átmászni, amik egyben el is
választották a gyalogrészt a liftakna szelvényétől.
Fölszerelkeztem a kötéllel, az akna szájánál biztosított az Ezredes és alászálltam.
Hanem a negyedik létra hiányzott és nem
mertem a csenevész kötélre bízni magamat, megálltam a harmadik létra alján. De már itt egészen
más volt a világ, mint odafönt, végleg elült a felszín, a dombtető szélsúgása, a levelek dörgölőzésének nesze, megélesedett az emberi füllel megfogható világ. Tisztán hallottam, hogy a mélyben
hatalmas vízcseppek csobbannak a víztükörbe,
így suttogta a földmély magányos könnycseppjei
titkát az aknába merészkedő fülébe. Úgy éreztem,
mintha egy perc alatt elérhetném a cseppek csobbanásának helyét, holott csak az akna visszhangzott, a víz nagyon mélyen volt, annyira, hogy
nem is láttam. Más hangok nem voltak jelen,
megmutatta magát az akna csöndje is.
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Dugóba szúrt csillagszórókat hajítottunk
az aknába, mind eltűnt a szemünk elől anélkül,
hogy a csobbanást hallottuk volna. Dobáltunk kavicsokat, ebből kiszámítottuk a mélységet, száz
méter felett volt, jóval, talán kétszáz, bár a számításnál figyelmen kívül kellett hagyjuk a közegellenállást. Kivárni is hosszú idő volt az első koppanást, belegondolni a mélységbe, azt végképp
nem mertünk. Ez a lyuk, a Hatos Akna, a sötét, titokzatos mélybe harapott.
Feljöttem, akkor az Ezredes is lemászott
körülnézni. Később az utolsó zugig átkutattuk a
romos gépházat, bemásztam abba a fülkébe is,
amit csak felülről, az elrombolódott tető felől lehetett elérni. Ez is ki volt meszelve, mint az épület többi fala. Hogy így kútba esett az aknába leereszkedés, a kötelet felkötöttük a toronyba vezető vaslétrára jó magasan és a biztosítóöv karabinerét a kötél végére csomózva hintáztunk nagyokat.
Az aknatorony meg a gépház körül kibetonozott és betonlapokkal lefedett közműárkok
szabdalták keresztül-kasul a terepet, valaha többszáz amperes, vastag kábelek futottak belsejükben. A fedlapok egy része már hiányzott, a szűk,
zegzugos alagútrendszerbe egy szakaszon, közel
az aknaszájhoz, négykézláb bemásztunk. A betonárok falain néhol még ott lógtak a vezetékeket
évtizedekkel korábban tartó, elrozsdált vaskampók.
Kikászálódtunk a kábelcsatornából és fölmásztunk a torony tetejére, az acélkorlátnak támaszkodva körbeszemléltük a vidéket s még ott
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eldöntöttük, hogy egy napon visszatérve áthidaljuk a hiányzó, negyedik létrát és folytatjuk a bányaexpedíciót.
Létrát kellett hát eszkábálnom a pincéből
összekeresgélt lécekből, rettenetesen csúfra sikerült, technikaórán egy kettes osztályzatot sem ért
volna. Négy vagy öt foka volt összesen, alig másfél méteres volt az egész asztalosremek. A két
szára más-más hosszúságú volt, mert a fűrészelést
nagyon unalmas dolognak tartottam, a fokokhoz a
rövidebb darabokat mindazonáltal muszáj volt fűrészelnem, azután rászögeltem őket a létra két
szárára és a túloldalon elkalapáltam a szögeket.
Kerítettem még a garázsból egy jó méteres alumínium drótsodratot meg egy darab acéldrótot a
létra rögzítéséhez.
A piros, műanyag marhakötelet is előkészítettem néhány nappal az akció előtt, kampókat csomóztam mindkét végére, hogy könnyen ráköthessük magunkat. A kampókat régi hófogórácsból szerzettem, lereszelvén a vasról a fél évszázados, vastag, szürke festéket, majd satuban S
alakúra hajlítottam és végül lefújtam ezüstfestékkel. A kötelet dupla csomóval kötöttem rá.
Ezerkilencszáznyolcvannyolcat írtak a
második bevetés napján, november hetedikét.
Szünet volt az iskolában, a gazember kommunisták ezegyszer a kezünkre játszottak. Titkos lévén
küldetésünk a fölszereléseket a hátsó kapuhoz készítettük és Nagymamám színe elől mint egészen
közönséges turisták léptünk ki a házból. A hátsó
kapuhoz érve benyúltunk a létráért meg a műanyagkötélért és mellékutcákon meg a temetőn
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keresztül a csolnoki útra kanyarodtunk. Hosszú
félórába telt, míg felkaptattunk a VI. aknához.
Megbeszéltük az Ezredessel, hogy a falétrát én rögzítem a hiányzó létra helyére. Az aknához érve magamra húztam viaszosvászonhoz hasonló anyagból varrt, terepszínű kabátomat, aminek csuklyája is volt, meg egy nagy, négy darab
barna patentkapoccsal záródó zseb a hasán. Fejemre helyeztem az ezüstszínű tűzoltósisakot,
amit, hasonlóan a könnygázas kísérletezéshez
szükséges gázálarchoz, szintén a MŰÁRT-boltban vettem.
Lemásztam az első létrán, markoltam a
vasat az öreg, lyukas bőrkesztyűben. Az alsó fokon állva felkapcsoltam a kötelet és továbbmásztam lefelé, a harmadik létra legalsó fokáig, onnan
kiáltottam föl az Ezredesnek, hogy eressze le a
falétránkat. Kikötött ott fönn valahová, egy fához
vagy az aknatorony vasalkatrészeihez, a kötél másik végére meg felhurkolta a falétrát és elkezdte
ereszteni lefelé az akna közepén. A létrával
együtt ereszkedtek a fölrögzítéséhez szükséges
drótok is, azokat még korábban a létra egyik fokára kötöztem, hogy kéznél legyenek.
A létra lassan mellém süllyedt, kinyúltam
érte a mély fölé és behúztam. Magam mellé, az
acélgerendára fektettem, hanem a kötelet még
nem kapcsoltam le róla, hogy biztosítsa, amíg ki
nincs pányvázva a foghíjban.
A harmadik acéllétra legalsóbb fokaihoz,
ahová föl kellene rögzíteni a falétrát, és ami alatt
már semmi sem volt található, mi megtarthatna a
szerelés idejére, lehetetlenség volt hozzáférni,
78

mert arra az esztelenségre, hogy a vékony, piros
marhavezető kötélen lógjak a mélység fölé, hát
arra még gondolni sem lehetett.
A vaslétra legalsó fokán állva, a sötét
mélybe fürkészve merengtem a készülődő kudarcon, s az akna máskor oly jóleső csöndje most
mintha röhögött volna rajtam. Hogy ne vesszen
az idő hiába, merengés közben az alumíniumsodratot felcsomóztam a létra egyik végére, ami egészen váratlanul megmutatta a további utat is.
Lenyúltam az acéllétra utolsó fokáig, egy
kézzel hevenyészve felhurkoltam a falétrát és kimásztam az alig fél arasz széles acélgerendára, a
mélység fölé. Fél métert odébb léptem rajta, egyre lejjebb markolván a vaslétrát. Behajlítottam a
térdeimet, még lejjebb vettem fogást.
Százméteres mélység tátongott alattam. A
vaslétra legalsó fokát markolva leguggoltam az
áthidalón, bal lábamra helyeztem egész súlyomat,
jobb lábamat a gerenda mellé nyújtottam, végül
egészen ráültem az acélgerendára, lovaglóülésben, lábaimmal átfonva a vasat. Egy másodpercre
lenéztem a mélybe, de nem láttam a végét, sötétbe veszett az akna vége, talán már a középső szakasza is.
Kezemet magam elé s mögé tettem az acélgerendára és óvatosan megemeltem testemet,
hogy néhány centiméternyivel odébb tegyem le.
Annyiszor csináltam ezt, míg derékhossznyira elaraszoltam a létra aljától. Lábaimat magam alá
hajlítottam, egészen a fenekem alá, hogy szilárdan az acélgerendához szorítsam testem. Előrehajoltam keveset, bőrkesztyűs kezem a vasat mar79

kolta. A bal hüvelykujjnál, ahol lyukas volt, éreztem az anyagot, az acélt. Nem volt sem hideg,
sem meleg. Nem volt hőmérséklete.
Előbbre és előbbre fogtam, végül egészen
ráfeküdtem a gerendára, lábaim szorosan körbefonták az acélelemet. A kötöznivalók nem estek
kézre, de elértem, ha nyújtózkodtam. A tűzoltósisak meg-megkoppant, mikor igyekeztem kevésbé
fájdalmas helyzetbe fészkelődni a keskeny acélgerendán.
Felpillantottam fektemből az akna szájához, rozsda hullott a szemembe, mit magam lazítottam fel a fönti vaslétrákról és most az aknában
megmozduló levegő a szemembe sodorta. Félhomály volt, holott a mélység még nem volt több tíz
méternél. A Nap lapos szögben tűzött a felszínen,
egészen kicsit sütött csak be az aknába, annyira,
hogy kitéglázott falából éppen megvilágított egy
méternyit a vaslétrákkal ellenkező oldalon. Ott, a
létrák átellenes oldalán ereszkedtek a bánya mélyébe a kábelek és más közművek.
A kör alakú akna másik két oldalán a falba
erősített, vastag fagerendák haladtak párhuzamosan a mélybe, ezekbe kapaszkodott volna a kas
biztonsági fékberendezése, ha a drótkötél elszakad és a kas zuhanni kezd. Öreg, megfáradt, kiszáradt gerendák voltak, anyaguk sűrűn felhasadozott. Tisztán hallottam a víz csepegését a mélyben, de kis csobbanások valószínűtlenül közelinek hallatszottak, az akna fölerősítette a nagyon
is távoli hangot.
Az acélgerendán fekve kinyúltam a hevenyészve fölrögzített falétrához és legfölső foka
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alatt átnyúlva, hogy közben tartsam a karommal,
leoldottam és felkötöztem most már erősen a vaslétra legalsó fokára, addig csináltam a hurkokat s
csomókat, mígcsak a drót tartott. Végezvén felkászálódtam az acélgerendáról, visszamásztam a
vaslétrára és jeleztem az Ezredesnek, hogy húzza
fel a kötél másik végét, amivel a falétrát eresztette
le az aknába.
Eloldozott ezután s lassan, megfeszítve
engedte a kötelet, hogy továbbereszkedhessek a
bánya mélyébe. Hanem alig ráléptem a falétra
fölső fokára, az aljasul kifordult alólam s megdőlt
meredeken, mert alanti végén még nem volt kikötözve. Visszaléptem egy másodpercre a vaslétrára, de hamarost újra a falétrára ereszkedtem és
lassan, kezemmel a fönti vaslétrába kapaszkodva
lemásztam a negyvenöt fokra megdőlt létrán.
Hátulról ragadtam meg a falétra szögelt
fokait, a létra mögé nyúlva, nehogy kiszakadjanak. Szememet a létrát tartó alumíniumsodratra
szegeztem, az egyre jobban megfeszült, a drót
íves hajlatai lassan éles sarkokká torzultak, a két
létra fölvette végleges távolságát. Mikor megéreztem, hogy már nem süllyed tovább, hanem
szilárdan megáll, lejjebb léptem még egy fokot,
majd még egyet, végül egy hosszú lépéssel elértem az alattam ágaskodó vaslétra legfölső fokát.
Lemásztam középső fokainak magasságába, majd
felnyúltam és legfölső fokához acéldróttal hozzákötöztem szorosan a falétra alsó végét.
Felkiáltottam az Ezredesnek, hogy engedje lazábban a kötelet, mert ereszkedem tovább az
aknában. A vaslétrák ezután már szabályos rend81

ben követték egymást, szinte rohantam lefelé a
létrafokokon. A hangtalanság és az ebben tobzódó magányos csobbanások egyre közelibbé váltak, a fény pedig észrevehető módon megfogyatkozott. Ám a homályból, talán nyolc vagy kilenc
létrahossz után, egy oldaljárat boltíve bontakozott
ki. A vágat fölötti létrán megálltam, mert az aknából nyíló bejáratot ráccsal zárták el, aminek fölnyitásához nem voltak szerszámaim.
Fölfelé tekintve az akna szája kis fénykör
volt, nem több. Ebben a mélységben már erős félhomály honolt, az oldaljárat részletei, szerelvényei a szürkeségbe vesztek. Terepszínű kabátom
nagy mellzsebéből előhalásztam a zseblámpámat
és annak fénycsóvájában nézegettem a lezárt alagútszelvény elejét, a boltív első idomköveit. Percekig gyönyörködtem megdermedve, elkápráztatott a hatalmas nyugalom, a nagy csend, a hosszúhosszú kút a mélybe, a víz rettentően kiszámított
csobogása.
Visszaindulván könnyű munka volt a felszínre emelkedés, egyik létrát a másik után hagytam magam mögött, az Ezredes másodpercről
másodpercre feszesre húzta a kötelet. A falétra is
férfiasan állt már a vaslétrák közötti foghíjban,
félelem nélkül másztam föl fokain.
Feljőve elbeszéltem mindent az Ezredesnek. Átvette tőlem a sisakot, a mászóövet, a terepszínű kabátot és alászállt, biztosítottam végig
a kötéllel. Visszatérvén úgy mondta, hogy még
egy létra hiányzik ott lenn, pontosan az oldalvágat felett. Meg is ácsoltam később ezt a falétrát,
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nagyobb gonddal az elsőnél, mert egyforma hoszszúra fűrészeltem a szárait.
Hanem az akna hossza meghaladta már
azt a mértéket, hogy föl- meg lekiabálva könnyen
vezéreljük a bányába való leereszkedéseket. Az
akna szájánál, hegytetőn lévén az, mindig fújt a
szél, s alig volt hallható, amit az aknában tartózkodó kiáltozott felfelé, de még az akna szájához
is kellett hajolni egészen, hogy egy-egy szófoszlányt elkapjon a fönt kötéllel biztosító. Ellenirányban könnyebb volt a beszéd, az akna szájába
kellett ugyan belekiabálni, de odalent minden
tisztán hallatszott, mert ott csönd volt, síri csönd,
csak a víz csöpögött rendületlenül. A nagy csőben
jól jött a hang lefelé.
Következő expedíciónk előtt néhány héttel
jelent meg a Rádiótechnikában egy tábori elemes
telefon leírása, rögvest nekifogtam, hogy megépítsem. A hangszóró meg a mikrofon is egyszerre egy-egy telefonhallgató lett, azokat egy magánkereskedőtől vételeztem, Nagymamámtól meg
kértem két üres műanyagdobozt. Olcsó műkávé
volt bennük azelőtt, világosbarna színű volt az aljuk és sötétbarna a tetejük, szorosan illeszkedtek
egymásba és a fedélen domborművű Zamat Kávé- és Kekszgyár fölirat volt.
Az áramköröket egy délután összeforrasztottam, két tranzisztor kellett egyhez, meg pár
más dolog, annál több idő volt a dobozokat megfaragni. Oldalt középen volt az adás-vétel kapcsoló, fölötte a hívógomb, mindkettőt megnyomva a
másik készülék sípolt. Ki-be kapcsoló nem is kellett, mert amíg az adásgomb be nem volt nyomva,
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az áramkör nem kapcsolódott az elemre, az ellenállomás jelét viszont vette, a hívójelet meg a beszédet is.
Egyszerűen működött ez a tábori telefon,
vételkor közvetlenül a telefonhallgató kapcsolódott a vezetékre, adáskor pedig ugyanez a hallgató működött mikrofonként, s a belőle származó
jel két tranzisztorral erősítve került a drótra. Nem
bíztam semmit a véletlenre, az elemeket közvetlenül az áramkörbe forrasztottam. A nyomógombok
fölé három és fél milliméteres csatlakozóhüvelyt
szereltem a két készüléket összekötő vezetéknek.
A vezeték, az külön dolog volt. Kiolvastam már addigra a Bányamentés című könyvet,
meg néhány hasonlót, amelyek tárgyalták a témát,
így tudtam, hogy a telefonzsinórt dobra kell felcsévélnem. (Lehet, ehhez könyvek nem kellettek
volna.) Legalább a negyvenméteres kötél hosszát
végigérő, sőt annál még valamivel hosszabb vezeték volt szükséges, ötven méter mellett döntöttem. Tízméteres kötegben árulták a fehér, vékony,
egyerű vezetéket, tíz darabot vételeztem és ötötötöt egymáshoz forrasztottam, majd a két ötvenméteres eret fehér ragasztószalaggal húsz centiméterenként összefogva érpárrá egyesítettem s
végeikre fölforrasztottam a csatlakozókat.
Az elkészült telefonzsinórt fölcsévéltem a
közben már megszerkesztett kábeldobra. Ez két
darab négyszögletes, tenyérnyi farostlemez volt,
nagy fakockával összefogva középen. Alig föltekertem a kábelt, izgatottan dugdostam össze a
csatlakozókat és nyomogattam a gombokat, de
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fölösleges volt az izgalom: működött minden elsőre.
Lepergett az időhomokból egyharmad év
előző bevetésünk óta, s ezerkilencszáznyolcvankilenc március tizenhatodikán hirtelen ott találtuk
magunkat a VI. akna dombjának tetején, a hatalmas aknatorony lábainál, a lyuk szélén. Ott álltunk megint a piros műanyagspárgából font marhavezető kötéllel, a mászóövvel, a terepszínű hátizsákkal és a terepszínű kabáttal, a tűzoltósisakkal, a bányatelefonnal és az újabb falétrával.
Feltúrták a földet néhol-helyeken, nem
elégedtek meg azzal, amit a betonozott csatornákban találtak, most már kiásták és kilopták a kábeleket a föld mélyéről is. A gépház tégláiból is
egyre kevesebb lett, végül egészen esztelen helyekről is kibontották őket, közöttük a hatalmas
vasbeton födém utolsóként aládúcolt sarka alól.
Az aknanyílás peremén málháztunk le az
Ezredessel, a csillék rövid podeszára rakodtuk le
a felszerelést. Kétszer én másztam elsőként, most
harmadszorra föl kellett ajánlanom az elsőséget
az Ezredesnek. Szemembe nézett és máshova és
vissza, de nyújtottam felé a sisakot és a többi dolgokat, meg kellett lennie, hogy ő is első legyen.
Én hoztam barátságunkba a VI. aknát, de mindkettőnké volt ez a történet. Elkezdte felszerelni
magát, felöltötte sorban a fölszereléseket.
Az Ezredes az oldaljáratot elzáró, rozsdás
rácsozás lebontására rövid, Z alakú feszítővasat
vitt magával az övébe tűzve, egy vastagabb dróttal a nadrágszíjához csomózta. A telefont és a
lámpát a terepszínű kabát hasára varrt zsebbe rej85

tette, a lámpát egy rövid, vékony dróttal a sliccéhez hurkolta. A kávésdoboz-telefont, saját vezetékétől eltekintve, nem lehetett külön zsinórral biztosítani, mert semmiféle fül nem volt a dobozán.
Legvégül a tűzoltósisak is ott pompázott
az Ezredes fején, roppant impozáns benyomást
keltett. Az azbesztszürke jól ment expedíciónk
komolyságának színéhez, hivatalosság benyomását keltette. A sisak ezüstös gerincén megcsillant
a télből ébredező, koratavaszi napfény.
Elindult az Ezredes, az első létra alján felkapcsolta magát. A kötél volt az első, bekattintotta a karabinert a biztosítókötél végére csomózott
kampóba, azután kivette a telefont a zsebéből és
beledugta a csatlakozót.
Felcsúsztattam az új falétrát a podeszra, a
két rövid sínpár mellé, alig kétarasznyit nyúlt le
róla, arra állítottam a magam telefonját, éppen a
kezem ügyébe esett. A biztosítást az aknanyílástól egy méterre végeztük, ahol egy vascövek állt
ki pár arasznyit a földből, azon meghurkoltuk a
kötelet és innen ereszkedett lefelé a mélybe, fölfelé pedig a biztosító dereka köré, aki mindkét
kezével erősen markolta azt. Most már nem csak
a kötelet, hanem a dobról a telefondrótot is adagolni kellett aknába, de ez már a harmadik expedíció volt, érződött a megolajozottság.
Alig egy perc múlva a fél éve fölszerelt
falétrához érkezett az Ezredes. Most már ki kellett derülnie, kiállta-e az időt, nem korhasztotta-e
el az akna nedves klímája a fenyőléceket. Fel is
telefonált az Ezredes, hogy a fatákolmányhoz
érkezett és fogjam őt erősen. Csuklóimon duplára
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hurkoltam a kötelet, cipőm sarkát a földbe vájtam. Megfeszült a biztosítás, vonásonként engedtem lejjebb és lejjebb az Ezredest, ha leszakad a
létra, így is repült volna egy métert, míg a kötél
egészen kinyúlik és megállítja.
Egy perc alatt átkelt, föltelefonált akkor,
hogy lazítsak a kötélen. Ezután már sebesen
ereszkedett a mélybe, éhesen nyeldekelte az akna
szája a biztosítókötelet és a telefonkábelt, de éppen megpillantotta az Ezredes az alagutat nyitó
boltívet, telefonált, hogy a kábel elakadt valahol.
Óvatos húzgálással kíséreltük meg kiszabadítani,
de nem mozdult. Visszamásznia túlságos idővesztés lett volna, kikötöttem inkább egy idomvashoz
a biztosítókötelet és elindultam lefelé az aknába,
megremélve, hogy még a falétra fölötti szakaszon
szorult meg a vezeték s nem alantabb.
Az első vaslétra alján megkapaszkodtam
és jobb kezemmel a mély fölé nyúlva húzgálni
kezdtem a vékony vezetéket, majd még kijjebb
nyújtóztam, ujjaim hegyével lökdösve az akna
közepe felé a drótot. Legvégre elszabadult a fogságát okozó traverzektől és megint szabadon lengett, lekiabáltam az Ezredesnek, hogy hamarost
továbbmehet. A felszínre fölérve telefonáltam,
hogy eloldom a kötelet és engedem tovább.
Nemsokára felberregett mellettem a kávésdoboz, az Ezredes jelentette, hogy elérte az oldaljárat szintjét, de veszélyes a bejutás. A vasrács
ugyan csak a járat közepét zárta el, de a létrától a
járat széléig csak a keskeny acél kereszttartó vezet az akna mélysége felett, kapaszkodó pedig sehol nincs a falon. Időt kért az Ezredes és azt,
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hogy tartsam erősen a kötelet, és megkeményítette magát és átvergődött a mélység fölött, néhány
perc múlva már az oldaljáratból hívott a telefonon. Röviden a telefon mikrofonjába mondott
valamit egy alagútról, azután lekapcsolta magáról
a kötelet, letette a kávésdoboz-telefont és elindult
felderíteni.
A fél évvel azelőtti november hetedikén
mindketten tévedtünk az akna félhomályában. Az
Ezredes a létrát tévesztette el, mert nem a járatból
felfelé, hanem az onnan lefelé vezető létra hiányzott. Magam a vasrácsot láttam faltól falig valónak, holott csak a járat keresztmetszetének közepét, a kasba menő utat zárta el, ha pedig a kas a
szinten volt, szét lehetett húzni, egyik felét balra,
a másikat jobbra.
Az akna érája, a csönddel jól elvegyített
ódon hangulat, a végtelennek tűnő mélységi kiterjedés megfoghatatlan érzéseket gerjesztett az aknában tartózkodóban. Az aknafal téglasorai nemcsak pontosak s íveiknél még művésziek is voltak, hanem nagyon tiszták. Szénnek legkevesebb
nyomát sem leltem. Nem voltak már vörösek a
téglák, emberöltők alatt kifakultak, de halványodásukban, abban az enyhe sápadtságban is volt
valami időtlen elegancia. És fölfoghatatlan pontosság minden egyes illesztésnél, aminek látványától lehetetlen volt szabadulni.
Az Ezredes hamar visszatért, nem vezetett
hosszú út tovább. Kezébe vette a telefont és megnyomta a hívógombot, visszajeleztem, azután elsorolta, amit látott. Az oldaljárat kivezetett a szabadba, egy ipari telephelyre, valaha az is a bányá88

hoz tartozott. Egészen a domb lábánál ért ki a
vágat, de most jóval az alagút vége előtt vissza
kellett fordulnia az Ezredesnek, mert munkások
falazgattak az alagút szájánál.
Zsebébe tette a telefont, felcsatolta a kötelet a karabinerrel és mászni kezdett fölfelé, hamar
felérkezett a felszínre. Levetkőzte a fölszerelést
és én fölöltöztem ugyanabba, csak a rács bontásához magunkkal hozott feszítővasat hagytam a felszínen. Magamra húztam a terepszínű kabátot, derekamra kapcsoltam a biztosítóövet, a zseblámpára csomózott drótot is a sliccembe gomboltam. A
telefont oda-vissza megpróbáltuk, majd a zsebembe süllyesztettem és alászálltam.
A falétrához érve lassan nehézkedtem annak fölső fokára, inkább tartott kapaszkodó két
kezem. Átitatja az embert e percben valami titokzatos, furcsa érzés, nem a félelem az, de nem is az
ellenkezője. Az érzés érzése, távoli megfoghatatlanság. A megélesedés: ki van húzva a biztosítószeg.
Remegve engedtem el a fölső vaslétrát
meg a fönti acélgerendát, a falétra fokait fogtam
csak ezután, hátulról, hogy ki ne szakadjanak.
Jócskán meglazultak a létrát fél éve még feszesen
tartó drótok is, mintha az egész fatákolmány ki
akart volna fordulni alólam.
Rozsdás szögön lógott az életem, hiába
próbálta már meg az Ezredes a létrát, magam tíz
vagy tizenöt kilogrammal súlyosabb voltam. Az
alumíniumsodrat élesen vágott a falétra legfölső
fokába és túl messze volt minden biztos pont,
csak a létra lengett és nyikorgott és feszült egyre,
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legkisebb mozdulatomra. Ha nem magam ácsolom össze és kötözöm föl ezt a végletesen ócska
létrát, soha rá nem bízom az életem.
Az alanti létra legfölső fokát elérve végre
szilárdat éreztem a talpam alatt. Gyorsan másztam a többi létrán lefelé, a kötél meg a telefondrót
olajozottan fűződtek a traverzek közé. A vaslétrákon a rozsda foga semmi sebet nem ejtett a sok év
alatt, legföljebb barnán fogott a felszínük.
Felnéztem, az akna szája világító kis köröcske volt. Idelent eluralkodott a félhomály, az
akna közepén még folydogált le kevés fény, de
ami az akna falához közel volt, nemigen látszott
már, leárnyékolták a létrák meg a többi szerelvények ezeket a tartományokat. Még le lehetett nézni, nem is keveset, de az akna feneke vagy jóval
fölötte a víztükör nem látszott. Nagyon nem látszott, sejteni sem lehetett, elveszett azonközben,
hogy az ember nézett lefelé. Egyszer csak nem
volt, ám azt sem lehetett mondani, hogy fekete
lyukban végződtek a dolgok, mert mégsem.
A lét és a nemlét határa nem mutatta meg
magát. A fény maradéka makacsul csordogált le
ide a mélybe, lehet az is, hogy hömpölygött inkább, a felvert porszemek egyre csak táncoltak
benne. Az odalent csepegő víz visszhangzó ritmusa végtelenített, örök aláfestést adott az aknában előálló fényjátéknak. Néhány perc alatt
megérkeztem az oldaljárat szintjére.
A bejárat közepét a vasrács zárta le, mellette azonban semmi sem állta utamat. A boltív e
zugában teljes sötétség uralkodott, elővettem a
zseblámpát, odavilágítottam. A legalsó létra alján
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állva, a lámpa pásztázó csóvájában igyekeztem
fölmérni az oldaljáratba vezető utat. Másfél méternyi volt, de csak egy keskeny vasgerenda vezetett a mélység fölött, kapaszkodók nélkül.
Egyszer csak a téglák közül előmeredő vasdarabot vettem észre, ráléptem és lassan ráterheltem egész súlyomat, jól megtartott. Mindkét kezemmel kapaszkodtam veszettül, a lámpát meg a
számba vettem, nem az egészet persze, mert laposelemes volt, be se fért volna, hanem csak a krómozott drótfülét szorítottam a fogaim közt.
Hogy a vaspecek így megtartott, másik lábammal továbbléptem egy szilárdnak látszó, lapos valamire, de az az utolsó pillanatban kettéroppant a talpam alatt, elkorhadt fa volt. Visszaugrottam a vaslétra alsó fokára és felhívtam az
Ezredest a telefonon, habár előre megsejthető volt
válasza: az acélgerendán, a mélység fölött ment
be az oldaljáratba, a lelógó kábelvégekbe kapaszkodva. Az instrukciókat követő „Vége!” után elhallgatott a berendezés, s néhány pillanat múlva
éreztem, hogy az Ezredes megfeszíti a kötelet.
Meghúzkodtam a fejem fölött, a semmiből
lelógó kábeleket, megtartanak-e, majd félelemtől
gyötörve a mélység fölé léptem a gerendán. Két
rövid lépést tettem, meg még egyet, de az már a
szárazföldre vitt, az oldaljárat talajára. Még most,
az akna illatát harminc méteres mélységben szíva
is valószínűtlennek tűnt az expedíció legalábbis
részleges célt érése, mert bár ez az alagút a hegy
alján a szabadba torkollt, mégis bányatérségnek
volt nevezhető, nem pusztán függőleges aknának.
Fölnézvén nem lehetett az ég kékjét látni, meg
91

úgy általában is, sötét volt. Ez lehet a kulcsa a kalandos történeteknek, a sötét meg a lámpázás, ami
komollyá teszi az ilyen akciókat.
Körbenéztem a lámpa széles, sápadt fénycsóvájában. A rácsok belső oldalán két rövid sínpárt találtam, egy-egy csillét húzhattak ki ide az
aknában mozgó kasból. A rácsokat valaha szét lehetett húzni két oldalra, míg a vastag rozsda végleg mozdíthatatlanná nem tette mindkettőt. Élére
állított laposacél sín húzódott az áttört lemezből
szabott rácsok felett faltól falig, réges-rég ezen
futottak a rácsok tetejére szerelt görgők.
Odaléptem a közelebb eső rácshoz, először éppen csak megérintettem, azután megmarkoltam és erővel próbáltam megmozdítani, hiába.
Lengeni kezdett egy keveset, látszott, tényleg
csak az a két görgő tartja a tetején, de már vastag
rozsda hegesztette egybe őket a sínnel, nem mozdultak többé.
A falon bányatelefont fedeztem föl, hevesebben kezdett verni a szívem. Leakasztottam a
kagylót, nem adott vonalat, megmondható, ezt
nem is vártam, húsz éve beszélhettek rajta utolszor. Újra megérintett az Idő. Csengőjének két
harangját rozsda marta mélyen, közöttük a vékony kalapácsot ugyanúgy, nem mozdult már, ujjaim közé fogva próbáltam meg. Odébb, a föld
porában sárga, hibátlannak látszó műanyagsisak
hevert.
Csend honolt és végtelen nyugalom. A bányatérség, ahová megérkeztem, talán négyszer
négy méteres volt és minden oldalát boltív zárta
le. Az akna felől nézvést a jobboldali és a szem92

közti egy-egy vak boltív volt, baloldalt indult a
hegy lábánál a szabadba vezető járat. Az ezzel
átellenes, jobb oldali vak boltív közepéből faajtó
nyílt és a faajtótól jobbra üveget sohasem látott
ablakocska ült a falban. Mögöttük kis szoba, benne szekrény és polc a falon, fából.
Maradéktalan sötétség uralkodott, a szabadba kivezető vágat harminc fok alatt megtört
balra, a felszínről behatoló fotonok a kanyarnál a
szürke falazatba csapódtak és örökre elnyelődtek.
Boltíves volt az oldalvágat végig s alacsony bármi hasonlóhoz képest. Alacsony volt itt minden,
minden araszért meg kellett küzdeni, csákánnyal,
vésővel, akarattal, évszázadok óta. Karbidlámpa
fényében, sújtólégben néha.
Föltelefonáltam az Ezredesnek, hogy elmegyek az alagútba. A sarokban, ahol beléptem
az előbb, letettem kávésdoboz-telefonomat a földre, lazán lógott a drótja, nem kötöttem hozzá semmihez. Lecsatoltam a biztosítókötelet is, de ezt átfűztem a csillék előtti rácson, visszakanyarítottam
és a végére csomózott kampóval önmagára akasztottam, véletlenségből se csúszhassék vissza az
aknába.
Az alagút az aknától húsz-harminc méterre tört meg balra, a kanyar után világosabb domíniumok következtek. Már látszott, hogy ez az
alagút is az aknában már fölfedezett pontossággal
van kifalazva. Nem téglával rakták körbe fölöttem, hanem valamiféle világosszürke és sima felületű idomokkal, talán betonból. Hajszálpontos
illesztések, végtelenben sem találkozó párhuzamosok, sor sor után fölfoghatatlanul pontos perio93

dicitás, döbbenetes munkaminőség és pontosság.
Megmutatta magát a régi, az országot ganéba taszító kommunista igénytelenség előtti világ.
A kanyar után lekapcsoltam az elemes
lámpát, elegendő volt már az alagút szájától beszüremlő fény. Vastag, fél méternél is vastagabb
cső vezetett majdnem a kijáratig, a vágat jobb oldalának zugában feküdt a földön, vagyis arasszal
fölötte valamiféle tartón. Fala merev és vékony,
acéllemez. Megkopogtattam. Nem volt rozsdás,
sőt, kifogástalannak látszott. Nem vezetett egészen a függőleges aknáig, már a négyzetes helyiségbe sem ment be. Szellőztetésre szolgált valaha, talán hajlékony vászoncsővel csatlakoztatták a
leszálló légvezetékhez.
Az alagútban nem volt sín és nyoma sem
látszott. A dorogvidéki bányavasút ott fönn megkerülte a VI. akna dombját s az alagút fölött ment
jóval, tíz méterrel esetleg. Meredek volt a domboldal, a keskeny nyomtávú vasútpálya egyetlen
nagy kanyar volt a hegyoldalban. Az alagút valószínűtlenül tiszta volt, meglehet, csak a levegőt
szívták be valaha a csövön vagy anyagot szállítottak a csolnoki műút felől. Szénnek semmi nyomát
sem leltem.
Elindultam az alagút szabadba kivezető
nyílása felé, szemembe sütött a fény, félhomályos
világosság uralkodott. Az Ezredes által megemlített, falazgató embereket nem láttam, de hogy
véletlen fölfedezésem esélyét a legkevesebbre
csökkentsem, tartózkodtam az alagút legvégétől,
tíz méterrel azelőtt visszafordultam.
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A kanyar után újra föl kellett kapcsoljam a
zseblámpát. Sem az aknában, sem az oldaljáratban derengő félfény ide már nem szivárgott be,
hiába próbáltam a szememet kioltott lámpával a
sötétséghez szoktatni. A faajtós helyiség előtt törmelék állta utamat, átgázoltam rajta és a félig
szétesett faajtón át a belsejébe hatoltam. De nem
volt ott benn semmi érdekes.
Felemeltem a telefont a földről és hívtam
a felszínt, az Ezredest. Nem jelentkezett, megint
és megint nem, és megint és megint nem, hiába
csörgettem a készülékét. Az aknához mentem,
felnéztem a kicsiny fénykörre és fölordítottam,
hiába. Semmi válasz, percekig sem. Nem jelentkezett az Ezredes. Váltva telefonáltam és ordítottam, mindhiába. Ezek az évek még a kommunizmus évei voltak, mindenekfölött reméltem, hogy
nem rendőrök vagy egyéb hivatalos alakok találtak ránk.
Az idő múlása lassan túlhaladt minden elképzelhetőt, a percek párosával hullottak az akna
mélyére. Századik hívásomra jött válasz, ami
egyszerre döbbentett meg és mérgesített föl: az
Ezredes gondolt egyet és leszaladt a hegyoldalon
az alagút szájához, hogy ott találkozzon velem.
Fölszerelkeztem újra, felkapcsoltam a kötelet és zsebembe süllyesztettem a telefont, előtte
még jeleztem, hogy indulok. Megfeszült a vastag,
piros zsinór, még utoljára körülnéztem s kiléptem
az acélgerendára, hogy a mélység fölött egyensúlyozva visszaaraszoljak a létrákhoz. Fölérvén az
aknából szinte úgy ugrottam a felszínre, megér-
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tettem azonnal, mi suhant át az Ezredes arcán a
mélységből ugyanígy feljőve.
Rövid és rohanó hónapok múltán, ezerkilencszázkilencven kora nyarán bevégződtek közös éveink az Ezredessel a krisztinavárosi Töff
Sándor Gimnáziumban, s többször már nem történhetett meg, hogy megint ott állhassunk a VI.
akna szájánál, teljes felszerelésben.
Évekig magam sem jártam arra, később
egyszer-egyszer fölzarándokoltam, mindahányszor a pusztulás egyre gyászosabb látványától szorongatva. Téglánként, évtized alatt hordták szét a
gépházat, széttöredezett, még így holtában is monumentális vasbeton födémje maradt meg végül,
egészen a földre omolva, ahogyan a gépház kitünedezett alóla. De a VI. akna még állt, bár itt-ott
kifűrészeltek belőle egy-egy szögvasat vagy hasonló anyagot.
Végül még az ezredforduló előtt elérte végzete a tornyot, de még az emlékét is, mert gyorsak voltak a geográfusok és alig eltüntették a vasvágó szörnyek, már a térképek következő kiadásáról eltűnt a VI. akna neve.
Kegyetlenül lefejezték a hatalmas aknatornyot, a gépház romjai tövében feküdt a többméteres, öntöttvas kerekek közül az egyik, mi legfölül,
a torony csúcsán forgott évtizedekig. Förtelmes
haragot keltett bennem, hogy tehetségtelen, senki
emberek parancsára lerombolták a kétszáz éves
dorogvidéki bányászat és a bányásznemzedékek
legcsodálatosabb emlékét, ezt a messzire fölmagasló acélmonstrumot, lángvágóval végezték ki
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rektől („vezetői réteg”, „politikus”) aligha is várhatunk többet. Fölszedték a síneket és lebontották
a bányavasút hídjait is az erdőben, nyomtalanul
töröltek el mindent a Föld színéről.
Az aknanyílásnál először még megmaradott néhány acélelem, ami a bemászást akadályozta, legvégül az akna is örökre becsukta száját.
Eltűntek a vasszerelvények, a csillék alig méteres
iker sínpárja, hová a kasból kihuzandtak valaha, s
csak egy kiábrándítóan szürke betonpacnit leltem
az akna helyén következő utamkor, acéllemezzel
lezárt kémlelőnyílással a közepén.
Mindent elnyelt a kegyetlen szürkeség,
azon túl pedig, a betontető sugarát körben elhagyva, semmi nem maradt, egyáltalán semmi, amihez
viszonyítható maradt volna a terep többi részlete.
Eltűntek a hatalmas betontömbök, melyeken a torony támaszgerendái nyugodtak, eltűntek a közművek föld színe alatt ezerfelé futó, kibetonozott
aknái, járatai is mindahányan.
Oly gátlástalanul tűnt el minden, hogy már
semminek nem lehetett megmondani valamikori
helyét. Mintha felszántott mezőn keresnék valaha
a földbe karcolt, fontos jelet. Föl-alá jártam, kerestem valamit, egyetlen jelet, ami fölmentene a
jelek univerzális megszűnésének fojtogató érzéséből. Ez a nyomtalanság, ez a felismerhetetlenség,
ez az azonosíthatatlanság volt nagyon-nagyon nyomasztó ott fönn a hegy tetején.
Húsz, harminc, negyven évig a legprimitívebb módon sem zárták le a rég felhagyott bányába vezető akna száját, holott primitív módok mindig, mindenhol könnyű módon találhatók. Az
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összes most eltűntek e kies dombtetőn évtizedekig élhették a szükségtelenek, a feleslegessé váltak csodálatos módon meghagyott életét, mi harminc, negyven év egy darab vasnak, egy darab
acélnak, egy acéldarabokból emelt toronynak, az
ócskavasból tort ülő kohókhoz mérve az öröklét,
ezt fordították ki most a földből.
Plazmalángban egyesült az örökléttel ezernyi acélszegecs, és aki járatos valamelyst a világot fölépítő erők és energiák közemberben ritkán
eggyé szintetizálódó rendjében, tudhatja, miféle
hosszadalmas akciók vezetnek idáig, míg egy torony ledől s beolvasztják. Kiszerkesztik a szegecsek helyét derékszöggel és mérőrúddal, kifúrják
a lyukakat mindkét acélidomon, felizzítják a szegecset, behelyezik és fejet kovácsolnak a vörösen
izzó szárból, ezerszer és ezerszer.
Azelőtt hengerművekben acélszelvényeket
és vastag lemezeket hengerelnek, azelőtt kohókban koksszal vasércet olvasztanak, azelőtt az
ércet a felszínre emelik, azelőtt geológusok mérik
fel az országot, hogy ércet és szenet kutassanak a
dombokon és a völgyeken, azelőtt mérnökök centiméterről centiméterre megtervezik az égbe törő
tornyot, megszámlálhatatlan gondolat és számítás
lakozik a rengeteg szegecsben és a közöttük ívelő, acéltestű szerkezetekben.
Azelőtt megvizsgálják a földet, miféle tornyot bír a textúra, azelőtt geodéták kitűzik a létezést határoló pontokat a síkban és a térben, azelőtt geológusok fúrnak a mélybe s vizsgálják a fúrómagokat, robbantanak és észlelik a lökéshullámokat, hol törik meg az explózió ereje a földké98

reg hasadásain, és számítanak, számítanak, számítanak. Végül egyetlen ember, egyetlen senki
ember elegendő mindennek az elpusztításához.
Utolsóként s már elérhetetlenül a föld mélye őrzi a bányavilágot, amit az Idő szelíd ereje
fog már csak lassan elropogtatni, ezredévek alatt.
A téglák onnan a mélyből már soha el nem tűnhetnek. Bár a Föld gyomra emészt lassan, sava
ide a hegycsúcsra talán soha fel nem hatolhat, az
akna fölső száz métere érintetlen lesz még nagyon
sokáig. A kis hegy óvó kézként öleli körül, itt
nincs talajvíz s nincsenek geológiai erők, itt mozdulatlanság és nyugalom van.
Az alsóbb régiókat a Föld marka hamarabb megroppantja majd, a fejtett szénmezők reggeltől estig is nagyokat mozdulhatnak. Azok jó
része, főleg a víz alatt, rég beomolhatott. Ki látott
máglyát, mit megcsavart a mély, fölmérheti az
erőket. A szél munkája van már csak hátra, hogy
földet hordjon porszemenként a VI. akna beton
szemfedelére, nője be fű és gaz, s nemzedék múltán végleg elfelejtődjék minden további rombolószándék elől: odalent azért még van valami a régi,
precíz időkből.
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