
Útközben
A kutya csak éppen kidugta a fejét
a kibélelt olajos hordóból, de nem
szaladt vele a kiskapuig, mint más-
kor.

— Az istenverte hó — gondolta
harag nélkül Szántó, amikor bakan-
csával félrekotorta a térdig érő fe-
hér áldást a kapu előtt, az utcán.
Arra már nem jutott ideje, mert a
késői fekvés miatt tovább marasz-
totta az ágy, mint számította. A rö-
vid reggeli után így csak az udvaron
végzett a hólapátolással, többre nem
futotta. Majd csak lesz valahogy,
gondolta, s lejjebb húzta a fülére az
usankát, amit tavaly télen vett két
liter pálinkán. Hideg volt a hajnali
szél, a buszmegállóban várakozók is
topogtak, magukat ölelgetve csap-
kodták vállaikat, hogy némi meleg-
hez jussanak a dermesztő hidegben.
Szántó köszönt, a válaszokba beledu-
dált a szél a hullámlemez bódé ré-
sein keresztül. Sorra vette a vékony
fényben álldogálókat. Ott volt az
öreg Fehér, azután Kovács János, a
bicegős Sarusi bácsi, meg a fia.
Együtt a kompánia, állapította meg
Szántó, de valahogy ez is keserűség-
gel töltötte el most. Máskor csak a
megállóig volt olyan nehéz a szíve.
Addig vitte magával azt a torokre-
szelő fájdalmat, amit akkor érzett
mindig, amikor a fiúkat az oldalszo-
bában utoljára megnézte indulás
előtt. Csak állt a konyhából beszűrő-
dő villanyfényt is takarva és nézte,
nézte a két fiút. János, a nagyobbik
a jobb oldalára fordulva, András ha-
nyatt, szájában balkeze mutatóujja.
A két, kissé előrenőtt felső szemfog
miatt Egérkének hívták. Ezen elmo-
solyodott, de csak egy villanásnyi jó-
kedv volt az egész. Hamarosan kinö-
vi ez is a becenevét. Vajon együtt
lesznek-e még akkor, lesz-e még csa-
lád. ..?

Milyen más reggel ez, mint a töb-
bi, pedig hány, de hány esztendő ju-
tót arra, hogy megszokja, hogy egy-
formává szürküljenek ezek a hajna-
li indulások? Hány? És mivégre? —
keserítette magát még jobban Szán-
tó, s hangosan köhögött a metsző
szélben, megoldani torkában a sírós
fájdalmat.

Az öreg Sarusi lehúzta vastag
kesztyűjét, a kabátja alá nyúlt és
Szántó felé kínálta a lapos kisüve-
get.

— Igyál János erre a nagy hideg-
re!

— Nem segít az — dörmögte, de
azért kortyolt a szilvapálinkából.

— Megugattak a kutyák, hogy így
szavad szakadt? — kérdezte mély
hangján a háta mögül Kovács János.

— Lehet — felelte kurtán Szántó,
hátrébb lökve vállán a szíjon lógó
aktatáskát.

A busz érkeztéig már nem sok szó
esett közöttük. Mindenki megszokott
helyére ült, Szántó a sofőr mögötti
abíakhoz. Mellette üresen hagyták
az ülést, az a szomszéd falubeli Var-
ga Mátéé volt mindig. A kivénhedt
Ikarus nehezen birkózott a hóval, az
emelkedőkkel, csak araszolva haladt
előre a sötétben.

Kovács János itt is mögé került,
akár a buszmegállóban, mellette az
idős Sarusi. Rendjén valónak találta
mindenki, hogy amikor Sarusi fia is
közéjük állt, magának keresett he-
lyet. Tóth Feri épp akkor véglegelt
le az építésvezetőségen, annak szaka-
dozott ülését kapta örökül a fiú.

Kovács megveregette a fagyott ab-
lakot törülgető Szántó hátát.
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— Te János, a jövő szombaton vá-
gunk, eljöhetnél segíteni. Tudod, a
fiam katona, kevesen vagyunk, meg
aztán te érted a módját. Megfizetjük,
ahogy szoktuk.

— Jól van, János bátyám. Jól van.

Ez a szombat is odavész, ette ma-
gát tovább Szántó, és a torkáról
csak nem akart fölszakadni a szorí-
tás. A többiek már elővettek valami
ennivalót, de neki eszébe sem jutott
az aktatáskába csomagolt kenyér és
kolbász. Csak Máté állja a szavát,
hasított belé az eddig eltaszított gon-
dolat. Ha Irma megértené... Nehéz
asszony. Két kézzel harcol a csalá-
dért, minden forintért. De igaza is
van! Mátét tavasztól őszig szomba-
ton, vasárnap is zargatja építeni, pe-
dig tudja, hogy baj lehet belőle. Se
engedélye, se szakmája, az ilyet na-
gyon megbüntetnék. Csakhogy az
embereknek kell az olcsó kőműves,
ugyan ki kéri a papírt? örülnek,
hogy jó kezű embert kapnak". Máté-
nak pedig nagyon ügyes keze van. Az
a fal, amit ő húz föl, akármelyik
mesternek becsületére válna — me-
lengette magában az utolsó gondola-
tot Szántó János. De nekem ott a két
gyerek, akiket egész héten nem lá-
tok, akik alig várnak haza. Na és
szegény édesapám? Addig jó volt,
amíg a házat félig fölépítettük? Mit
dolgozott az a szegény ember? Há-
rom helyett hordta a téglát, a mal-
tert. Erzsi milyen ügyesen szedte rá,
hogy anyuka halála után, istenem,
már három éve, nyugodjon1 szegény
békében, adja el a házát. Miért nem
vettem én azt akkor észre? Azt a
számító, gonosz hangot Erzsiben?
Nekünk is van valamennyink, apuka,
a házért is csak adnak egy keveset, a
kettőből már építhetünk egy rende-
sebbet. Ott lakhatna velünk, jobb
sora lesz, mint akármelyik királynak.
Tán így is lett volna, ha szegény öre-

get nem éri agyvérzés. Erzsi akkor
változott meg. Vagy ilyen volt min-
dig, csak én nem vettem észre? Pén-
teken alig érkezek letenni a táská-
mat, már mondja is: eredjj fürdesd
meg apádat, én eleget hordtam alóla
a mocskot egész héten. Égy esztende-
je, hogy nincs óra, amikor a félbe-
maradt ház dolgát föl ne hozná, sok-
szor még szegény édesapám előtt is.
Hiába lököm ki a szobából, csak
hallja az öreg. Olyankor mindig
mondana valamit apám, jaj, az iszo-
nyú erőlködés, az a hiába nekifeszü-
lés! Hát persze csak azt mondhatja a
béna nyelvével, amit én is.

Az öreg Fehér Gergely a szomszéd
ülésről hajolt át, nyakát furcsán tart-
va. Szegről-végről rokonok is voltak,
esztendők óta egyhelyütt dolgoztak,
mégsem melegedtek össze. Szántót
savanyú hagymaszag csapta meg.

— Adjon már egy cigarettát!

— Tudja, hogy a buszon nem lehet
bagózni — rezzent meg a váratlan
hangra, de azért szinte öntudatlan
mozdulattal nyújtotta felé a gyűrött
dobozt. Az öreg repedezett marká-
ban fölvillanó kicsi lángot már nem
is látta.

Azért vállaltam ezt az istenverte
utazást, mert kellett a pénz és itt ad-
nak szépen. Miből gyűjtöttünk volna
akkor? Kiszámoltuk apámmal, hogy
ha a pénz nem lesz elég, ketten meg-
csináljuk azt, ami még kell. Azért
vállaltuk a parókia bontását is, hogy
legyen olcsó anyag. Még eladni is fu-
totta a cserépből, gerendából. Csak
az agyvérzés ne jött volna. Magam
kapirgálok a parókián minden hétvé-
gén, de hát ebben a hidegben és egye-
dül? Mivé lett az életünk egy év
alatt? Tavaly még minden jónak mu-
tatkozott. Leraktuk az alapokat, föl-
húztuk a két szoba falait. Milyen
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igaza volt apámnak, mintha tudta
volna a jövendőt. Legyen tető alatt
a fele, fiam, azután erőnk szerint
majd folytatjuk. Még az ő kis szobá-
ját megcsinálhattuk, de azóta. ..
Pénz nincs, még arra sem futotta,
hogy kívülről vakoljak. S akkor még
ez az asszony is. így, meg úgy, má-
soknak rendes a házuk, mi meg eb-
ben a félputriban nyomorgunk a
vénemberrel a nyakunkon. Csoda,
hogy ráemeltem a kezem? De ha már
ráemeltem, miért is nem ütöttem
meg? Te magas isten, gyávasággal
büntetsz? Mért nem járok el én is
házakhoz, mint ez a Máté komám?
Két nap alatt annyit keres, mint a
vállalatnál két hét alatt, hát nem len-
ne az nekem jó? Erzsi meg csak
mondja, mondja, akár a kereplő a
szája, de énnekem az a szégyen nem
kell, amit a bíróság rám mérhetne.
Inkább a sok napszám, bárakármi-
lyen keserves. Féljek éjszakánként,
mint Máté? Ébredjek tízszer-húsz-
szor, akár az a szegény ember? Én
ugyan nem, én jól akarok aludni.

— Mit mondasz? — szólt át a két
ülés között az öreg Sarusi.

— Én-e? Semmit — rándult össze
Szántó. Csak most vette észre, hogy
nyitott szemmel elbóbiskolt a rázkó-
dó, hideg buszon. S mert az út ol-
dalról közelítette meg a falut, az
álom ellen sorra vette hát a pislogó
lámpákat. Még negyedóra és minden
kiderül. Csak Máté tartsa a szavát.
A fél karom is odaadnám érted, te
János, így mondta, csak szólj, ha úgy
fordul a sorod. Most úgy fordult, ko-
mám. Nem gondoltam volna, hogy
lesz ilyen idő. Mintha végrehajtó
volnék. Ha nem árad meg akkor a
patak, ha te nem csúszol belé az
agyagos kanyarnál, ha én éppen nem
járok arra.. . Rég volt, tán már nem
is emlékszik rá. Nem segít énrajtam
senki, csak ez a komám, ha már ez a

keserves sors kérni kényszerít. Nem
bírom Erzsi állandó szekálását, azért
fordulok hozzád. Ezt fogom neki
mondani. Elmesélem ezt az egész
nyűgös életet, az életünket. Megérti
bizonyosan, őt is ugyanaz a bakancs
szorítja. Az ő Irmája, meg az én Er-
zsim mintha egy tőn nevelkedtek
volna. Nézd Máté, egy fél ev alatt
én visszaadom neked azt a százezer
forintot, amit meg nem tudok meg-
adni, hát ledolgozom. Van még vagy
ötvenezer forint a parókiában, ha
ugyan nem több, a maradékot meg
majd a karom pótolja. Jó lesz így,
komám? Látod, most jött el annak
az ideje, hogy segíts, hát azért kérem
tőled a pénzt. Tavaszra mindennel
kész lehetek, s talán Erzsi is megbé-
kél akkorra. A két gyerek ne lássa
már kárát a mi bajunknak, igaz-e?
Ne félj te attól, hogy nem bírom erő-
vel. Hajjaj, én mindent bírok, mert
muszáj. Negyven éves se leszek még,
mikorra a magaméban szívhatom a
Kossuthot, komám. Segíts ebben ne-
kem. Azt csak nem mondom el neki,
hogy Erzsi már egyszer hazaköltö-
zött a gyerekekkel? Én idegenben,
édesapám tehetetlen az ágyban. ..
Mariska néném látta el szegényt
vagy három napon át. Nem, ezt nem
mondhatom el. Tán el sem hinné.
Hogy a Fiikor Erzsi ilyet? Aki Szán-
tó Jánosért odahagyta a várost? Aki-
ért a fene ette a környéket, de aki-
nek csak Szántó Jani kellett? Az tett
volna ilyet? Nem hinné. Én sem hit-
tem. Mégis megkövettem, visszaédes-
gettem. Ez az én életem, nem ha-
gyom szétesni egy ház miatt. Azért
vettem magamra azt a hatalmas bú-
torkölcsönt is, mert Erzsi annyira
akarta. Ha ez az ára, hát legyen. Én
ugyan inkább a házra költöttem vol-
na, de majd az is meglesz mostmár
hamarosan. Máté, te 1 eszel a mi
megváltónk. Olyan szép lesz a há-
zunk, mint a templom, komám.
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A busz a kőkeresztnéj ráfordult a
főutcára, a leolvadt ablakon szinte
bevilágított a megfeszített figura vö-
rösre festett hét sebe.

A megállóban egyedül csak a szé-
lesvállú Srankó Ferenc szállt föl,
két markát dörzsölve döccent a Szán-
tó melletti ülésre. Az előbb csak hall-
gatott, de amikor a busz nagyot rán-
dulva ismét nekiindult a hófútta út-
nak, szólni akart. Tudta azt minden-
ki, hogy Srankó, meg Varga Máté
legény koruk óta tartják a haragot
valami régi verekedés miatt, de csak
szólni kellett, a rend miatt is. Sran-
kó rá sem nézett a mellette ülő fér-
fira, úgy vágott elé a kérdésnek,
hogy mindenki hallja.

— A komádat ne várjad. Nem lesz
annak erre a helyre már szüksége,
hallod-e! Pénteken este csak lefor-
dult a székről, alighogy megvacso-
rált. Szava se volt több. Mama teme-
tik.

Kicsit várt, azután még annyit
mondott:

— Hamar befújja majd a hó.

Összébb rántotta magán a kabátot,
nyakát a gallér közé húzta. Aludni
készült.

A busz akkor fordult ki a főútra.
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