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- Van I - mondja az majdnem nyersen és lilárafagyott
kezeit belesüllyeszti a zsebébe, azután leveri mind a két láb
otrombazsákváswn kötegeiről a havat és majdnem az ajtó
tetőig magasodé óriásként bevonul előttünk, be a sarok
ajtón az L-alakú sarkosan ezétfutó óriási söntésbe. Valóban
fény fogad bennünket, zaj, füst és szese szaga, kopottruhás
napszámosok, az életnek és a sorsnak éppen olyan kivert
kutyái, mínt mi vagyunk. A blokkológép mögött szürkeareú,
fáradt, ideges és szígorú öregzsidó ül. Itt előre kell fizetn~. Míg
lecsattogja a rendeléseket, megbámuljuk adagadr vörösarcu
keménykalapost. aki a belsőzsebéből zacskót húz elő, a zacs
kó tele van eeüstpengösökkel, kétpengősökkel, még" ötpengő

sök is akadnak. Miért áll közénk, bele ebbe az állati munkába,
ha ennyi pénze van? Ö azonban átnéz felettünk világoskék
kőkemény pillantásával és senki sem szólitja meg, senki
sem kérdezi tőle, - ne higgye, hogy akármelyikünk a pénze
után dörgölődzik. Gyors egymásutánban rendel egy-egy fél
decit, megissza, odamegy a kályha mellé és a háttal odaáll.
Átázott ruháiból és a cipőjét körültekert rongyaiból gőzö

lögve áradt szerteszét a pára. Mískolczí bácsi meg én inkább
leülni szerétnénk és amikor körűlnézünk. egyszerre többen
is kelnek fel az ottlévők közül és adják át a helyüket, - tud
ják, hogy utcáról jöttünk háromórai lapátolás után, tudják,
hogy kemény és nehéz munka volt, járt érte a pihenés. Az
egész azonban nem tart sokáig. Mennyi idő lehetett az, amit
ott falnak vetett háttal aludtam a lócán? Éppúgy lehetett öt
perc, mint másodpercnek egy tört része. Be1ezuhantam a,z
álomba és inkább az öntudatlanságba, mint valami sötét me
leg kútba, - valószinüen nem tartott tovább mint egyetlen
másodpercig, amikor szervezetemben összezárult a pihenés,
a sötétség, az öntudatlanság, a meleg. De vége: Mískolczí
bácsi rázogat: itt az idő, gyerünk, Körülöttünk éles sárga és
és nyugtalan fény, zaj, és meleg, én azonban fázom. - Fázom
és a vállaim égnek a fáradtságtól és a zöld lódenkabáton át
szivárgott fagyos hólétől. - Ott künn majd felmelegszik, 
közli újra halálos biztonsággal találva el gondolataimat Mis
kolczi bácsi.

Való igaz: az idő odakünn nem is tűnt fel hidegnek.
Mintha csakugyan a meleg folytatódott volna a hótól kavargó
éjszakában; újra nekilátunk a már több mint félméter ma
gas hó halmokba hordásának, az ember lehajol, hogy félre
dobja a havat, .lehajcl, hogy újra félredobja, ismét lehajol
és újra félredobja. A munka egyhangú és fárasztó.
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Mi hármasban dolgozunk együtt Miskolczi bácsi, a ke
ménykalapos, meg én. összedolgozunk, a keménykalapós lát
hatóan hozzánk húz. Vajjon ki lehet?

Most azonban nincs idő ezt kérdezgetní, jól meg kell
szorítani a munkát, az öreg diktálja az ütemet mínd a ha
tunknak, a munkaidő második felében vagyunk és "me~szá

moltatnak érte", ahogy Miskolczi bácsi kifejezi. Valamiféle
kedvezéere is igény tart, elöbbezeretné megkapni azt a négy
pengőt, ami jár, a pénzfizetés legelején, hogy még át tud
junk szaladni a Szövetség-utcai pincéhez. hogy még be tud
junk állani az éjszaka második felében dolgozó ottani cso
porthoz. Itt nem lehet. Egy helyen nem vesznek fel embert
két munkaszakaszra. Tizenkétórai hólapátelásért nem vállal
felelősséget semmiféle hivatal. Erről beszélgettünk kettesben,
fojtott hangon abban a hitben, hogy a keménykalapós nem
érti, azonban hamarosan kiderül, hogy mégiscsak megérti és
hozzá is szól.

- Magukkal tartanék - jegyzi meg - átlógnék én is.
Inkább én is egy kicsit megszorítom. - A közember egy
szerű ízes, nyelvén beszélt abban a külvárosí tájszólásban,
amely az egész ország összes vidékének tájszólásából itt ke
veredik együvé a pesti mellékutcák szövevényében és alakul
ki belőlük egy új egyetemes tájszólás: a budapesti,

Hogy ez ilyen otthonosan és érthető hangon beszélt,
Mískolczi bácsi rábólint: - Majd megpróbáljuk! - s közben
igen erős tempót vezényel és egyszer-egyszer eltűnik hátra
Ielé ugyanennek a munkasorozatnak közöttünk dolgozó cso
portja felé, ahol a Ielügyelö altisztekkel próbálkozik, ben
nünket mindenképpen a többiek élén engedjenek ki a fize
téshez. Úgy látszik, majd sikerül is,

De a munka olyan, mint amikor az ember követ hen
gerget fel valami domboldalon: a domb másik felén magától
gördül lefelé a kő. Szinte vonszol bennünket magával a le
telőben levő munka és egyszercsak megjelenik előttünk az
egyik altiszf és kifelé irányít. Szó, ami szö, megszolgálta a
kedvezést, mert jól dolgoztunk. Úgy dolgoztunk akár a ku
bikusok, Lefelé csattogunk a lépcsőn, az ezüstpengősök ki
készítve várnak, aláírunk, azután: neki az éjszakának.

Kiszabadulva a csapat és a munka kötelékéból. mintlha
valami olyan helyről szakadtunk volna el, mínt ahol bízton
ságban és melegben voltunk. Egyszerre fázni kezdünk és
érezni kezdjük, hogya szél hóval hord tele bennünket és
hogy lépésről-lépésre kell bukdácsolni a magas hóban. EI
húzunk a Városi Színház üres, sötét óriási épülete mellett,
elhúzunk a Tisza Kálmán-térről a Rákóczi útra kivezető nagy
széles utcán, a Rákóczi-út úgy lángol ielöttünk, mínt valami
hóval borított óriási ostromsánc, elektromos lángok soraival
megvilágítva, betakarva a hulló hó kegyetlen viharával. Most
újból olyan az éjszaka, mint valamiféle álom.

(Folytatjuk.)
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