
KÉT EMBER
Lr t a Fekete István

A korcsmáros a kemence mellett ült ls néste az időt, ámbár a
kis ablakon nem sok látszott belőle; mPog' alkonyodott is. Mégis a
szél egy-egy vonítására felemelte a f('jét s ilyenkor látni Iehe
tett, hogy apró hópelyhek suhannak el az ablak előtt é8 az akácfa
ágai is fagyosan rángatódznak.

- Nagy idő készül - gondolta éR csizmájára nézett, meagatván
benne újjait. Sajnos. a vastag tehénbőrön út nem lehetett az újja
kat látni. de a tyúkszemek érzékenyek voltak, míut a parázs,
így az idő tartós romlása bizonyosság lett.

- Aki akart, már hazaért - tünődött tovább maid kissé hát
rafordult, mert valaki kivülről rakni kezdte a kemencét. mintha a
falat döngette volna.

- A préshurkát meg kell enni. mert nem áll el - gondolta, 
ámbár kutyául meg van sózva-paprikáz va. de ki a fene gondolta"
hogy még vásárkor se fogy. Most aztán eheti. amit főzött és ihat
rá,-mint homok. .

- Ne rakd már. te - ordított nagyot és a pipaszárat kirántva
szájából. mérgesen megesapkodta a Ialat, - kinek rakod'

A dohogás elhallgatott. de hallani lehetett még. hogy valaki a
maradék fát a földre dobja.

A korcsmáros fülelt.
-Talán összeraknád, vagy essek rajta keresztül1 -- és nyoma

tékosan ujra megverte a falat. mire odaküntcsendesebb rakos
~atás kezdődött.

- Mindent mondani kell - gondolta és a pípaesutorát vissza
igazította bajusza alá, előbb széttolva a szopókával az útbanlévő.

sárga szőrszálakat.
A szél vijjogva vágott egy-egy marék havat az ablakhos.:

mintha fehérszárnyú madár- csapott volna oda. elvillanva azután
fl. sötétségben. de később ugatni kezdett a kutya és valaki meg~

rugta kint a falat.
- Ez se megy el' innen ma -este - gondolta a korcsmáros és

meg se moccant a sarokban. amikor nreguvilt az ajtó éaa vendég
vaksin Illegállt egy pillanatra és oh-an puhán eresztette vissza a
kilincset. hogy ha nincs valaki a szobáhan, az ajtócsukást ugyan
meg nem hallotta volna senki.

- ... stét - mondta csak azután. a korcsmáros pedig elhatű

rozta, hogy ezután csak kupakos pipát használ. mert avendéK
csak a pipa hunyorgó kis parazsát láthatta meg. .

- Sokan vannak odakinn' - saívott egyet az áruló pípán,
de meg se mozdult, mert tisztában volt a vendéggel, nem azért
élt ötven éve ebbeli az útszéli csárdában,

- Vannak ennyihányan ... - toppantott a vendég lerugván II

még maradék havat is - ámbátor azok se urarasztottak ... - és



óvatosan leereszkedve az egyik székre, a kalapját a szék lábához
verte. - Meg ennék is valamit. Melezet, . '

- Az nincs. De van svártli. Ollvan svártli, hogy.. " hozzá
hajmát ecetben.

- Lehet; meg egy féIIitert.
A koeosmáros ujra megszfvta a pipát.

.- Kilencötven. Csak ó borom van - tette azután hozzá -
meg a svártli se olyan akármilyen föle-farka, bőrke, meg egy kis
vér. Hús van benne, magunknak caináltuiu.

- Gondútam -- mondta a vendég él'l ezt mindenre lehetett érte
ni.., - a világítás is benne van, ugye1

A korcsmáros morgott valamit, aztán kiment, magára hagy
ván a vendéget, hogy gondoljon, amit akar, hogy lámpáért ment-e,
vagy ennivalóért, esetleg mind a ketteárt. Az ivó ajtaját minrlen
esetre nyitvahagyta.. , és éppen ezért erősen meghökkent, amikor
egy kis istállólámpással visszatérve a kemencét már ketten tá
mogatták,

- Nini, Csutak, hát te vagy az?
- Ez: én - mondta Csutak, aki mértéktelenül nagy vörös

orrt viselt -.:. kutya idő van odakinn.
. - Eszel valamit te is~

- Szoktam...
A lomha korcsmáros megéledt erre II kurta, majdnem páran

esoló hangra. Az istállólámpát letette az asztalra - hogy a két
vendégre világítson - aztán fürgén meggyujtotta a nagy, lógó
lámpát. A gyufát földhöz vágta és odaállt vendégei elé. Most lát
szott csak, hogy mekkora, majdnem akkora,ntint Csutak, aki
fejével a gerendát verte.

- Hát, ide hallgass, Csutak ... - kezét nehézkesen emelte fel
lassú fenyegetésre - ez itt nem beszéd.

- ... hiszen én csak ...
-Ez nem beszéd, ugye' Itt nem! Vagy kérsz -ordított most

már a korcsmáros - vagy.kiváglak innen, hogy nem drótoz ÖSSZf>

többet semmiféle doktor...
. - Gazduram! ...

- Semmi baj," Csutak - engedte cl magát a tohonya, nagy
ember ujra - nincs semmi baj, csak úgy mor.dtam. Szóval s eszel
valamit te is'

- Hát, ha kapok J
- Kilencötven ...
- Hogyne - mondta Csutak - tedd ki te is, Péter, itt ez a

ssokás,
- Kivel-kível - bólintott a koresmáros és kiment behozni a

TacÍlorát, de az ajtót nyitva hagyta '"
A két ember lassan egymás felé fordult. A kisebbik kérdőn, 8

nagyobbik felhúzta a vállát és olyasfétét intett a fejével, hogy:
....... nem I



De a kisebbik - sárgaareú, patkányhoz hasonlított - nem elé- ,
g-edett meg a válasszal.

- Ha velem így beszél, megfogom a torkát - suttogta.
- Úgy ver össze bennünket, mint II cintányért a katonaban-

<fában - mondta Csutak, - két bivaly ereje van ebben ", amúgy
nem rossz ember.

A korcsmáros visszajött az étellel, letette az asztalra, aztán ft.

k.ármentőbe fordult és bort is állított a tányérok közé.
- Egyetek.
Azután behúzta a külső ajtót, be is láncolta; az ablakokra

ráhajtotta a spalettákat, széket húzott a két vándor mellé és le
zökkent rá.

- Elmondtad a barátodnak. hogy ki vagyok 1
Csutak teleszájjal nyelt és elvörüsödött.
- Úgy nagyjában.
- Akkor jó.
A korcsmaros megtörate a pipát és rág-yujtott. aztán csak

nézte őket; A Péternek nevezett ismeretlen vándor szemlátomást
zsugorodott össze ez alatt a nézés alatt, és ellenszerként sűrűn töl-
tött magának. '

- Sós - egy kicsit, - enyhítette a Ieszültséget a korcsmáros,
dea bor: ó bor. Azt mondtad, hogy Péter'

- Azt - bólintott Csutak. -- Szöke Póter, mint ahogy gazd
uram Hajagos Máté. Szőke Péter, de magunk közt csak "Lakatos"
a neve.

A korcsmáros felnézett, mintha a gereudákat számolná.
- Igy szeretem Csutak, mert úgy is tudtam. Már amikor elő

ssör mondtad, hogy "Péter", akkor is tudtam. - Felemelte tm

üres üveget, tnegtöltötte, és visszatette az asztalra.
- Ez vendégbor. aztán most már ne pusmog.iatok, hanem' be

szélgessünk hárman. Milyen volt a vásár 1
, Csutak ránézett Péterre, de mivel az szeréuven lesütötte sse

mét, ő válaszolt.
- Az úgy volt, hogy nem igen diskurálhattunk a nagy tolon

gásban és csak annyit tudtam odasúgni neki, hogy ide gyííjjön,
ha végeztünk, mert hogy ismeretlen erre. Amúgy, ~ vásár, hát ', ..
ágy-ahogy", . ,
~ Igyatok - intett Hajagos, - mondtam, hogy ez vendégbor.
- Az milyen 1- szólalt meg először Péter.'
- Olyan, hogy ingyen.
- Meg tudjuk fizetni."
Csutak ránézett a korcsmárosra, az vissza és olyan nevetés

ben törtek ki, hogy egy percre míntha elhallgatott volna kint a
szél. Péter pirult. de, keze erősebben fog-ta a késnyelet.

- Ereszd el azt a kést, te keserűtúro -- legyintette meg Péter
kezét Csutak - itt az a szokás, amit II gazda akar. Ámbár talán

. nem szégyel velünk koccintani, ha már vendégei vagyunk,
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Hajagos fölkelt, összeszedte a tánvérokat, kivitte és később

hallani lehetett, hogy a maradék fát bedobálja a kemencéhe. Ami
kor bejött, megigazította a lámpát, új poharat és saiváros ska
tulyát tett az asztalra.
~ Egészségetekre !
A szoba egyre melegebb és barátsúgosabb lett. Asiivarfüst

friss illata elnyomta az ivó savanykás, te~napi szagát, a kemen
cében meg-megroskadt a zsarátnok ~A otthon .lett egyszerre a
Iámpa alatt. Csutak idonként e~y-egy réteget levetett az avult
kabátokból és hatalmas orra kifényesedett, hogy szinte világított.
Péter kifűzte cipőit, kigombolta mellényét is és most már néha
ránézett arra, akivel' beszélt... Csunva kis patkányképe meleg
lett" és nagyon értelmes. Egy lakattal játszadozott, amit Hajagos·
adott a kezébe. ' .

- Ezt - mondta Péter i-« ötéves g:rerek is kinyitja. Ilyennel
el se kezdek, ha már mutatni kell valamit.

- Nyisd csak ezt ki ~ kötötte magát a korcsmáros, - volt
itt egy lakatos, húsz kulccsal is próbálkozott, még se ment vele
semmire.

Péter ölébe tette a lakatot, zsebébe nyúlt és halk kapargálás
hallatszott. - Itt van ~ tette a kinyitott lakatot az asztalra, 
nem kell "ehhez kulcs.

- Csuda keze van - mondta Csutak elláavulva, - bát ilyen
ez az én Péter barátom. Mit, barátom 1 testvérem se szeretném
jobban. Kár, hogy csak a bortul uvIlík meg a sz.íve, de akkor meg
néha igen elbúsnlja magát ...

Hajagos hallgatott. Komolyan nézegette a lakatot. Forgatta.
nézegette.

, - Látott 'valaki idejönni benneteket l
- Senki. .

. - Nahát. De ezt csak úgy mondom, ha akarjátok meghalljá
tok, ha nem akarjátok, hát nem. A barátság azért barátság me
rad. Van itt a faluban ~ pár lépés HZ egész - egy öreg posta
mester és karácsony előtt tele van lltÍllzzel a kassza. Akinek
ilyen keze van... '

Egyszerre nyúltak a pohárért mind II hárman.
Künn nyikorgott az akácfa és a száguldó hó úgy seperte a

talat, mintha időnkint pokrócot húztak volna vEÍgig rajta.
- ... ha énnekem ilyen kezem lenne...
- Senkinek a világon nincs Ilyen _. bólintott Csutak .- és

külön is ivott. - Senkinek.
~ A postamester koesístkeres, a kocsis meg bejár az Irodába,

körülnézhet. .. - folytatta Hajagos.
-'- Persze - mondta Csutak - amikor beviszi a pakkokat.

Ilyenkor karácsonykor jönnek a csomagok... mindenféle csoma
gok. Valamikor... szóval síma eset ez, mint az egyszeregy.
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ahhoz mindenféle papirok kellenek - mondta Péter.
Nem lehet valahova csak úgy beállítani.

- A papíroko itt vannak a fiókban.
- Na látod, mondta Csutak - na látod. 'Máté bátyánk nem

olyan hűbelebalázs ember. Egy-két napot elkocsiskodsz, őt nap
múlva karácsony ...

- Hát, ha megakadok valamibenvkl segit l
Hajagos felemelte a kezét.
- Az úgy lesz, hogy szenteste beállít Csutak, mint átutazö

mesterlegény, csak úgy melegedni a konyhába. Beengedik, mert
azok olyan népek, aztán szépen megvár.rátok, amíg elmennek éj-
féli misére és akkor üres a' ház. .. o

- Na látod - mondta ujra Csutak "-, van itt ész! 're már
akkor ott belső ember leszel, amilyen mcdorod neked van...

- Persze, még alszunk rá egyet - gondoikodott hangosan ra
korcsmáros és ujra töltött a pohurakbu »r-r- nem kis dolog ez.

o _ Semmi _. vélte Csutak -, semmi. Péter úgy kifordítja a
kasszát. mint a varróné a bugyogót. De .- tette aztán hozzá 
alvással még ráérünk. Igaz-e Péter 1 Aztán te még nem is hal"
lottad, hogy citerál az én Máté bátyám ...

Igen, a bor valóban ó-bor volt. A vén házat körülnvaldosta
a száguldó vihar, de belül ebből érezni semmit nem lehetett. A
vert falak közt meleg volt, világosság l) li citerapengés apró kis
lepkéi körülrepdesték a szobát, mielőtt lehullottak volna az ár
nyékokba.

Csutak csak az ujjával billegetett II nóta ütemére. Péter 'pe
dig szótlanul nézett maga elé s amikor kiment, Csutak odahajolt
a korcsmároshoz :

- Valami vígabbat Máté bátyám, mert ennek a Péternek
ilyenkor amúgy is nagy bánata van. EhJtte a kistánvat a torok
gyík ... aztán akkor kezdett el jönni-menni, meg miegymás, De
amúgy csuda keze van, 'Iszen órás volt unuakelőtte,

Karácsony előtt megemberelte magil t az idő, ámbár hideg
maradt mindvégig, Az útmenti uvárf'ákon zúzmara kődlött és a
varjak meg se rebbentek, amikor a száukó-kis csengője clpengett
alattuk. A szánkó -azután beér a falubn és befordul a posta szűk

kapuján. Péter leveszi a ponyvát és hordja be a csomagokat. Pé
ter nincs jókedvében és csak akkor derül fel, amikor egy kis lány-
ka totyog eli be. -

- Péter bácsi, látott nyulat'
- Meg rókát is - nevet Péter és vizenyős szeme csillog, --

ekkora farka volt, ni, ..
A kislány szájába veszi ujját az álmélkodástól.
- Rókát 1
- Azt. .. de eredj be Agika, mert ll1p.gfázik n torkod,
A kislány elszalad a konvhn felé, Péter pedig végez a eso

maghordással. Közben köhög erősen.
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.,..- MegfáztAI, Péter - néz rá pápaszeme !ö1ött az öreg posta"
.ester, .,..- ott van a polcon a pálinka, tölts magadnak.

.,..- Nem kérek .,..- mondja mogorván Péter, -- nem tesz jót.

.,..- Péter most utálja a ·pálinkát és általában utál mindent.
.J'öleg az ilyen ostoba szokást:

, .,..- Tölts magadnak l Végy magudnak l Ott van az a szek
liény, keress ki magadnak ... aztán itt van ez a kislány...

De azért a kassza ki lesz gombolva. Ez is kal!lsza' Ez a rozzant
le~si '.Csak már jőjjön ez a Csutak, aztán el innen. Aztán legyen
uarmI.

Es Péter mérgesen ltiihög .,..- kicsit a meJIére teszi a kezé\.
:mintha szúrna .,..- mert máskülönben el kellene mennie éjféli mi
tl!ére. Csak már jönne ez a Csutak I

Alkonyattal megereszkedik az idő és a szállingózó hóval meg-'
erkezik Csutak is. Péter a konyhában ül és forralt bort iszik.
Mellette ül Agi és nézi; előtte áll a l>ostamesterné, kicsi, fehér
.J'egasszony és nézi.

- Szúr még'
Ekkor tereli be a postamester Csutakot, aki prémes kncsmát

..8 ezüst óraláncot visel, mert bekecse ki van gombolva. Csutak
meghajol jobbra, balra és negédes. Péterre] is kezet log és Péter
&eretné pofonvágni. ' ,

- Szabadságra megy a barátunk - mondja a postamester 
.. egy kis melegedést kér ...Rát tessék melegedni.

, - Egy kis forralt bort' - mondja az öregasszony - és máI'
.jabb bögrét tesz a tűzhelyre.

- Oh, kérem...
A kis lány most már Csutaket nézi, akinek orra feltűnő jp

tenség.
- Látott a bácsi rókát'
.,..- Kettőt .,..- vidámkodik Csutak - szabad a kabátom Ietau

_em' - Kettőt. Verekedtek.
- J aj - ámul II kislány, de Peter erősen köhögni kezd és

.Agi kis kezét .Péter kezére teszi.
- Szúr, Péter bácsi'
Péter csak int, hogy nagyon és, csak a kis kezet nézi. Ezek a

tiff gyermek kezek olyan egyformák ...
- Erre egyetlen orvosság a forrajt bor - jelenti ki Csutak

.- sok forralt bor; én is a mult héten '!-:,yógyultam ki. Tüdőgynl

ladás, kétoldali - és dönti magába az italt.
Kint lopva hull a hó és szárnyalni kezd az est. Valami puha

félálom jár kint az udvaron s a házak mö~ött. Valami csende.
készülödés és a hófelhők felett is valahol" csHlogó csillagok.

A háziak jönnek, mennek titokzatosan.
Csutak 'mesél, Csutak iszik, a kislány Péter kezét fOl'ja It ..

konyha· lassan besötétedik.



- Majd aztán jőjjenek be maguk is Péter - 81Ígjaazöreg
a.f;f1Zony - és később csengő kezel csengetul valamelyik szebában.

- Ági... Ági... nézd, ki járt itt.
A kis lány elrohan és a két ernber egyedül marad. Csak.

tnzhely világít, de ez elég. Nézik a tüzet, Csutak sóhajt.
- Éf; még he is kell menni -- válaszol Péter.

•
Később Agi elálmosodott, hát lefektették.
- Tessék csak nyugodtan elmenni __o mondta Péter, - vigyá-

;ulk rá.
- De olyan rosszul néz ki maga, fiam.
- Azért vigyázok rá.
- Én -is indulok nemsokára _.- mondta Csutak, --- a hajnali

...uratot még elérem ... addig elbeszélgetüuk,
Egy kis csomag van az ablakban ' - mondta az öregasszotrr

-- egy kis útravaló... aztán, Péter legven addig ifJ gondja II

Tendégre.
És egyedül maradt a két ernber. Osutuk néha megsimogatta

hatalmas orrát, kimérten és tanácstalauul.
- Van még borod?
Péter bement a kamrába és eg;y korsó bort hozott ki.
- Igyál Csutak, nekem nincs kedvern.
-,Nem csodáJom ... Itt minden nyitva van]
- Minden! Kivéve ...
És csak ültek. A tűzhelyen hunyorogni kezdett a parázs éli

ilünt az udvaron időtlen-idővel volt tele az éjszaka.
- Hát -- Csutak görnyedten felál1t,- azel'tkezd.iük el, Péter.
- Hozd a lámpát - mondta Péter suttozva és a keze resz-

ketett. 0_- Hozd a lámpát. Kezdjük el... kezdjük ... várj, megnézem
~ gyereket.

A hórihorgas betörő állt a Járupáva I II folyosón és nézt.e a
langoeskút, amíg ét másik visszajött,

- Alszik ~

Péter Dom válaszolt, ment előre és benyitott a postassobába.
i'..ztán elővette szerszámait, Csutak leült és tenyerébe hajtotta
homlokát. Olyan meleg volt. a feje. Arra neszelt fel. amikor Péter
,w,t mondta,

- Tessék ! Nyitva van.
Csutak felemelte a lámpát l;~ odavitte a kassza sötét odúja

,dó.
És csak állt a két ember. Péter í'ehér, mint a mész, de a szeme

<1g, Csutak kezében szinte táncol a lámpa. Fénye ide ugrik. oda
Ilgrik, de az odúban nincs semmi. A kis drótkosárban aprópénz...

Csutak nvikkanik egyet, mintha mezcsiklaudozták volna, az
tán nekidől II kálvhának és nevetni kezd, hogy maid elejti II

:flmllá t. -



- Pszt! A gyerek ...
Csutak a földre teszi a lámpát, kezét a szájára ssorítfa és úgy

röhög, majd a szeme kiugrik.
Halkan kettyenik a zár, Péter megfordul, kis patkányarca most

fáradt, mintha ravatalról kelt volna 'fel. A kassza be van zárva.
- Gyere, Csutak. .
Visszaimbolyognak a konyhába és Csutak széles jókedvét most

már nem lehet megakasztani. Amikor végre szóhoz jut, azt mond
ja: - Hát nem bánom! Dögöljek meg, ha bánom! Elvégre úriern
berek vagyunk, nem igaz'

•
Éjfél elmult, a hó még esik suhogó símog-atással.Cilutak kivül

áll az ajtón. Péter a küszöbön, A hórihorg-as vándor a havat tur
kálja botjával.

- Ez az utolsó szavad, Péter'
-Bz! Megmondtam, hogy a kialánvra kell vigyáznom ...
Éjfél elmúlt és hull a hó. Az eg'yik ernbernek mar a uyoma

le látssik, a másik áH a szebában. Kezében kis karácsonyfa gyer
tya és nézi az alvó gyereket.

GYERMEKKOROMBAN

Gyermekkoromban szines álmok
dugasztották a mellemet;
mi minden voltam! - hős, zarándok,
s min most a férfi csak neoct.

De jó volt mégis hinni, várni
s vágyakozni, míg tűnt a nap.
Csak tudnék most is úgy Ic.'vánni!
cipőt, mety mindig új'l'/,urad ...

Szivemben hordtam ezt a 'vágyat
számtalan meddő éven át:
egy pár cipőt; jóbőrűt, lávyat,
ne érezzem az út sarát.

Ó hogy kivántam s mennyi évig
csak ábránd volt az új cipő!
Nekem nem csinált, csak u régit
foltozta meg a készítő.

S most új cipőm 1mn. Bőre fényes,
a talpa vastag! nem lukas;-
s én, tudnán; hogy a széu, az kényes.
naponta nézem talpukat ;

selymes kefével, jó kenőccsel
bőrüket híven ápolom,
s véarel bennük a csúnya ősszel,

húsz év után, barátkozom...
Tisza János

200


