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Szinte a végtelenség idejében telik míg a sor lassan leér
a lépcsőn; havas cipőktől összejárt betonpadlójú pince az,
ahová most leérünk, mennyezetének középén árva drótszálon
függő ernyőtlen, csupasz villanykörte világít, egész berende
zése egy kimustrált, rozoga konyhaasztal és a falak mellett
hóhányó vaslapátok, kaparók és csá.ká.nyok. A szarszámokat
osztogatják közöttünk. egy hivatalos vastagbundában önözött
szolgálati sapkás főútkaparó a szolgálati jelvényével ül az
asztal mellett és listába vesz bennünket, jelentkezési szám
szerint kegyesen, a jóindulattól és erélytől szinte gőzölögve.

Egyikünk másikunk arcán át majd hogy nem felderül, mint
jóismerősként üdvözli az előttünk jelentkező kettőt és mel
lettünk Miskolczi bácsit. Rám aggódva pillant, de Miskolczi
bácsi kitart a pártfogásom mellett.

- Osszák mellém - ajánlja biztos hangon. - Hát csak
vigyázzanak! - véli a köztisztasági altiszt. - Maga majd
azzal a hattal dolgozik együtt, és felmutat néhányunkat s
megtevé Miskolczi bácsit csoportfőnökké. - Gyerünk embe
rek! - parancsol azonnal a helyzet magaslatán Miskolczi
bácsi.

Hatan vagyunk, akinek parancsolhat. Nincsen bennünk
semmi romantikus; hótól átázott; kiéhezett, rosszarcú pro
letárok vagyunk mind, én rajtam is csak szemüvegem az,
ami több, egész testem tele van hideggel és míntha láz bor
zongatna. Rajtam kívül ketten vannak még fiatalok a cso
portban, két szintén átíázott a hidegtől lilaajkú, borzas fiatal
tróger, itt kerültek össze, de márís egymás cigarettáját szív
ják és a népkonyhákori tett megfigyeléseiket cserélik ki. A
másik kettő idősebb munkásréle, afféle letört, munkátlan
napszámosok. A csoportban a legutolsó hatunk között, aki
kissé külön is húzódik tőlünk egy görnyedt, lompos, kövér
férfi, valamiféle felemás víseletben, keménykalapja van most
a hóesésben is, melléje erősen megviselt piszkos, szürke vi
lágos átmeneti kabátot visel; kemény, vörös arca van, kiis
merhetetlen vonásokkal és általában tájékozatlan vagyok
afelől, hogy kicsoda és micsoda lehet. Ha az utcán találko
zunk, akkor sem tudnám, vajjon valami lecsúszott tanár-e
vagy tönkrement kisiparos, talán inkább az utóbbi, erre vall
közönyös és mogorva tartózkodása, amivel míndnyájunkat
kezel, de azért a dologban nem akar vonakodní, kissé lom
hán, de kész és fegyelmezett mozdulatokkal indul velünk.

- Maga idejön mellém I - mondja Miskolczi bácsi és
én tudom, hogy azért szól hozzám így, mert nem akarja lát-
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tatní, hogy én külön kezelt vagyok, akit kimélni kiván majd
és aki helyett kész félig-meddig dolgozni is. Ott künn hatal
mas csillogó kristályokban a levegőt és a ködöt, a sötétséget
és a fényt elöntő áradással vastagon szakad' a hó; máris
majdnem félméteres.

Egyelőre nem is lehet szó másról, mínt arról, hogy a
kocsiúttesteket szabadítsuk fel, mert még a höláncos autók
is elakadva fuldokolnak a keréktengelyig érő laza hóhullá
mokban. A legfőbb munka a lapátolókra vár. Kocsikat most
nem is osztanak szét közöttünk, minek lenne, amikor egye
lőre csak az lesz a dolgunk, hogy dombokká lapátoljuk a
havat az úttest szélén. Igy is alig szabadul fel közlekedésre
valamivel több, mint az úttest harmada. Miskolczi bácsi
szakember, szakszarűen beszélget ezekről al köztisztasági
üzem altisztjeivel, szakszerűen és büszkén. Az egyik fel
ügyelőféle ismeri is őt valami útépítésból. A fegyelem majd
nem katonai. A szó legszorosabb értelmében úgy vezé
nyelnek bennünket oda, ahol dolgoznunk kell, abba a nagy
széles utcába, a Tisza Kálmán-tér és a Népssínház-utca kö
zött, ahol az autóforgalom bonyolódik le. Ott kell folytatnunk,
ahol az előttünk végzett munkáscsapat abbahagyta, az utca
szakaszon az egész utat ellepő sáncként meredt fel előttünk

a hó. A mi szakaszunk munkája egészen nyers: hárman ál
lunk az út jobb, hárman az út baloldalán és lapátoljuk a
havat jobbra-balra. Miskolczi bácsi mellettem áll és mi ket
ten dolgozunk. A munka, amit végzünk, kisértetiesen hason
lít ahhoz, míntha eveznénk. csak sűrű vízbe mártott lapátok
kal. Meg kell adni, hogy nem hajszolnak bennünket, a mun
kának a maga tempójában megvan a karitatív jellege, sietni
nem kell, de viszont el kell végezni, tisztára kell takarítani
az úttestet, amennyire az ömlő hó megengedi. Tehát előre!

Az ember lehajol, félredobja a havat, azután újra leha
jol, félvedobja a lapát havat, újra lehajol és újra félredobja,
igy megy ez tovább. A hó közben szakad, a cipő már átáwtf,
a lábam nedves, a zöld lóden kabátom gyűrődésein vastagon
áll a hó. És hiába akarom a kalapom karimája alá rejteni,
szemüvegemre is szakadatlanul hull, elfátyolozza előttem a
világot, a hótól megvakíttatott szemüveggel színte sötétben
dolgosom.

- Nem lát? - kérdezi mellettem a vastag, közömbös,
kemény és áthatolhatatlan hang, ugyanolyan vastag, kemény
és közömbös és áthatolhatatlan, mint a keménykalapós tár
sam arca. Megfo~ja a vállamat és goromba gyöngédséggel
félrelódít. A hóesés ködéből vakítóan tüzes reflektorokkal,
amiket színtén homályossá tett a hóesés egy a hóban lassan
küzdő autó bontakozik ki velem szemközt, kerekei néha üre
sen forognak a hóban, amint előre küzdi magát. Velem szem
ben jött, arról az oldalról, ahol még így nyersen sincs fel
szedve a hó, most odaér közénk, kerekei újra szilárdabb
alapzatot éreznek maguk. alatt és a benzinfüst illatos pá
ráitól körülvéve gyorsabban mászik előre, megáll, durrog
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egy darabig, azután nekiszalad. Letörlöm szemüvegemet és
Ielteszem. Az utca felett a villanylámpák üvegkorongjai
megfagyott holdakként éles fénnyel világítanak. - No gye
rünk! - mondja durva erővel a keménykalapos 8 lapátol
tovább. Én is továbblapátolok és közben megoldottam, hogy
míért olyan feltűnő magas, szinte fejjel és vállal áll ki kö
zülünk: lábára zsákrongyokból és más rongyokból kötözött
védelmet a hó és a hideg ellen, úgy megy rajtuk mint vala
mif'éle gigantikus és nyomorék elefánttalpakon. Lehet, hogy
jó a cipője és kíméli, vagy lehet, hogy ki sem bírná ezt az
éjszakát. De vajjon az enyém kibírja-e? Miskolczi bácsi 
ő rövid félszárú kubikus csizmát visel - aggódik is éppen
ezért miattam,

- Magának is ezt kellett volna! - jegyzi meg lapáto
lás közben, csak rábólintok és haladunk tovább. Akalapom
és a zöld lódenkabát nyaka között itt-ott beszivároz a hólé.
Lábaimat egyelőre nem érzem. Hogy hajladozni kell, azt
megszoktam még a nyáron és a vállaim is megszekták a
megterhelést az éjszakai teherhordás között a csarnokban.

Úgy dolgozunk, hogy sok szó nem esik.
Külőnös hogy milyen hallgatagok vagyunk mi hárman,

Mískolczi bácsi, én és a keménykalapos; a többiek né
gyen már összeismerkednek, fecsegnek, együttesen csinálnak
terveket, együtt mennek majd a népkonyhára is. Szállásaik
ról beszélnek, kocsmákról; számítgatják az időt és úgy szá
mítják, hogy éppen tizenegyre. míkor a munkaszak fetlében
egy kis pihenés jár: odaérünk a második sarokkocsma
elé - két' utcára négy-négy óriási üvegtáblára nyíló hatal
mas söntéskocsrna, ablakai idevilágolnak, a sarki bejárat
felett égő óriási üveggömbje fehéren ég, mint valami jelző

bólya, vörös neoncsövekből kirakva karcsú betűkkel ég az
éjszakában, csupa karcsú, magas elegáns nagybetűkkel:
IT ALMÉRÉS. Most füst van benne és fény van, zaj van, me
leg, emberek, sör van benne, bor, forró tea és ami a legfon
tosabb, pálinka. Mi pedig itt evezünk vaslapátjainkkal lé
pésről-lépésre, nehezen evezünk előre a negyedöles hóban.
Éppen ezért úgy látszik, hogy egyszer mégiscsak odaérünk.
Néhány méternyi választ csak el tőle, amikor megállhat a
munka. Valamennyien tetőtől-talpig vizesek vagyunk, nedves
sé tett mindnyájunkat a hó, átgázolunk a még előttünk álló
eltakarítatlan hómezőnyön és a fehér tejüveggömb alatt a
világosságban és a szakadó hóviharban megszámoljuk a fil
léreinket. A keménykalapós kissé Iélrébb húzódva ott áll
és nem nyul a zsebébe,

- Meghívjuk, ha nincsen magának! - löki oda neki a
két külvárosi suhanc közül az egyik. Régóta találgatják, mi
féle lehet és miféle, érdekli őket és szerétnének vele ismer
kedni.

(Folytat juk.)
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