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Szeretettel köszöntjük a 70 éves Pátkai Tivadart!

PÁTKAI TIVADAR

A	csomag
Lábtól	aludtam.	Azt	mondta	öreganyám,	azért	 jó	 lábtól	aludnom,	mert	ő	odakészít	minden	

este	egy-két	rongyokba	bugyolált	téglát,	amit	előzőleg	a	rédliben	melegít	meg.	Még	reggelre	is	
langyos	marad.	Csak	azt	nem	mondta,	hogy	álmomban	majd	mindig	belerúgok	a	téglákba.

Amikor	az	egyik	ilyen	rúgásra	fölébredtem,	az	öregek	már	a	konyhában	sercegtették	a	fadobo-
zos,	telepes	Orion	néprádiót.	Ez	gyanús	volt	nekem,	mert	csak	akkor	szokták	bekapcsolni,	ha	ment	
a	Szív küldi.	Még	a	Béke-félóra	nevű	műsort	sem	hallgatták	meg,	pedig	az	kötelező	lett	volna.

Azt	ismételgették	a	hírekben,	hogy	Sztálin	meghalt.	Egyfolytában	gyászzene	szólt,	félóránként	
bemondták,	hogy	eltávozott	tőlünk	korunk	legnagyobb	embere,	Sztálin.	Sztálin	elvtárs,	a	mi	nagy	
Sztálinunk…	Meghalt,	Ő,	aki	mindenkinél	 jobban	szerette	az	embereket,	és	akit	mindenkinél	
jobban	szerettek	az	emberek…

– Előbb is megveszekedhetett vóna! – valami	ilyesfélét	motyogott	öreganyám.	Csodálkoztam	
is	rajta,	mert	én	igen	jószívűnek	tartottam.	Hogyan	kívánhatja	valakinek	a	halálát?

A	hír	percek	alatt	szétfutott	a	faluban.	Mint	a	Basák	Tóni	kerge	birkái,	össze-vissza	rohangáltak	
az	emberek.	Öreganyám	fölkötötte	tarka	fejkendőjét,	elszaladt.

Emlékszem	pontosan	még	a	napra	is,	mert	azt	mondta	előző	nap:
– Gyere föl te gyerek mihozzánk aludni, pénteken érkezik meg a csomag Amerikából, elgyühecc 

velem a pósta hivatalba. Legalább segíted húzni a kordét.
Ötéves	voltam,	amikor	életemben	először	ettem	banánt.
Akkor	annyit	tudtam	róla,	hogy	a	héjának	sárgának	kéne	lennie,	de	az	erősen	barna	volt,	inkább	

már	fekete.	A	belseje	csirizes,	viszont	olyan	édes,	mint	a	melasz.	Még	az	íze	is	hasonlított	rá.	Ezért	
vannak	odáig	érte	annyira	az	emberek?

Kiszaladtam	vele	az	udvarra,	az	ég-magas	búzás	körtefa	alá	ültem,	ott	majszoltam	tovább.	
Sokáig	nem	értettem,	miért	kiabálta	utánam	öregapám:

–	Te kölök, ne ülj oda, mer’ megesz a rosseb!
Én	mindig	hatalmas	esernyőnek,	biztonságosnak	éreztem	azt	a	fát,	úgy	gondoltam,	megvéd	

még	a	temetőből	hazajáró	halottaktól	is.	Mert	a	faluban	elterjedt	a	híre,	hogy	a	Borcsa	néni	fényes	
nappal	is	hazajár	kísérteni	véres	lepedőben,	több	háznál	látni	vélték,	amikor	a	kertek	alatt	kószált.	
Hát	én	a	Borcsa	nénitől	még	életében	is	féltem,	nemhogy	holtában.

Aztán	megtudtam,	a	Fekete	Reginát	az	alatt	a	fa	alatt	ütötte	agyon	a	villám.	Na,	ezért	féltett	a	
körtefától	engem	az	öregapám.

A	banánt	a	csomagban	kaptuk.	Ahogyan	mifelénk	mondták,	ámerikás	csomagban.	Öreganyám	
nővére,	Lízi	nénénk	küldte	„a	napsütötte	Kalifórniából”.	Így	szokta	írni.	Valamikor	régen,	a	két	
háború	között	együtt	mentek	az	Újvilágba.	Aztán	öreganyám	néhány	év	után	visszajött,	mert	nem	
bírta	a	tüdeje	az	ottani	klímát,	nem	bírta	a	szivargyárat	„Pókepszíben”,	nem	bírta	a	robotot	a	mák-
ültetvényeken,	ahol	naphosszat	a	mákgubókat	kellett	 felkarcolni	zsilett-pengével,	hogy	ópium	
lehessen	a	máktejből.	Azt	mondta,	egye	meg	a	kutya	a	rabszolgaságukat!	Összepakolt,	hajóra	ült	
és	meg	sem	állt	Amszterdamig,	azután	hazáig.

Mindig	annyi	csomagot	küldött	Lízi	nénénk,	amennyit	a	törvény	megengedett.
Micsoda	illata	volt	ezeknek	a	csomagoknak!	Semmihez	se	fogható.	A	citrom,	a	vanília,	a	cey-

loni	tea	és	a	pörkölt	szemes	kávé	együttható	illata!	„Na,	meggyütt	a	gyarmatáru,	gyertek	gyere-
kek!”,	szokta	bekiabálni	az	udvarunkba	öreganyám,	pedig	még	csak	egy	értesítő	cédulát	lobog-
tatott	a	kezében.

Csomagbontásra	összetrombitálta	a	szűkebb	rokonságot,	hiszen	ez	ünnepnek	számított.	Meg	
aztán	illett	testvériesen	szétosztani	a	motyót.	Amikor	mindenki	megérkezett,	öregapám	szertartá-
sosan	a	viaszkos	vászonnal	leterített	konyhaasztal	közepére	helyezte.	Egyedül	neki	volt	joga	föl-
bontani.	Tisztes	távolságra	álltunk	tőle,	röntgenszemekkel	vizslattuk.	Első	világháborús,	életlen	
bajonettjével	próbálta	elvágni	a	fehér	műanyag	zsinegeket,	ami	sohasem	sikerült.	Ilyenkor	kérte	el	
a	suszterkést.	Mindig	én	rohantam	érte.	Mindig	utánam	is	szólt:	Aztán	a	lábad	elé	nézzé’	te	kölök!	
A	suszterkés	nem	gyerekjáték!

Örültem	neki,	hogy	engem	küld	be	a	titkos	birodalmába.	Legalább	kihúzhattam	a	kamrába	
telepített	suszterájos	asztal	fiókját.	Bódító	volt	a	szurok,	a	külön-külön	dobozokban	tárolt	csirizes	
kulimászok	illata.	Gyönyörködhettem	a	sámfákban,	a	kalapácsokban,	a	bőrreszelőkben,	a	fényes	
és	meghajlított	hatalmas	varrótűben.	Nem	tudom	miért,	de	ilyenkor	mindig	elloptam	egy	marék-
nyi	faszöget.

A	csomagoláson	nekem	az	élénk	színű	postabélyegek	és	a	 ráragasztott	 feliratok	 tetszettek:	
FRAGILE!	PERSIHABLES	GOODS!

Öregapám	először	fölolvasta	Lízi	nénénk	levelét,	lassan,	szinte	szótagolva.	De	az	is	lehet,	hogy	
nem	tudott	folyékonyan	olvasni.	Ha	valami	tetszett	neki,	öblösen	nevetett,	ha	nem	tetszett,	akkor	
káromkodott	vagy	hegyeset	köpött.

Dear Testvérem Julietta és Kedves Mindannyiótok!
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Már	a	megszólítás	sem	tetszhetett	neki,	mert	hegyeset	köpött	és	megjegyezte:
–	Deááár	Julietta?	Az	anyádpicsája,	Lízi-Bözsi!
Én most küldök Néktek sok érdekes, finom dolgokat. Reméllem, nem származik majd bajotok 

belőlle, abba a nagy büdös népi demokrácijátokban.
–	Na,	Juli,	látom,	elment	az	esze	a	testvírednek,	úgy	látszik,	má’	megint	valami	kehéje	van,	

mer’	böllenkedik.	Azt	akarja,	hogy	elvigyen	bennünket	a	Poveda?	Inkább	baszná	meg	a	csomag-
jait.	–	Ezt	olyan	csöndben	mondta,	szinte	úgy	kellett	leolvasni	a	szájáról.

Külön listát találsz a csomagban arról, amiket küldök. Reméllem, nem sokat dézsmálnak 
belőlle. Mert itt azt írják lapok, hogy a keleti blokkban enyves a hivatalnokok keze. Ti Dámák, 
kaptok szép nylonharisnyákat. A férfiaknak küldök benne több pakli Winstont meg Chesterfieldet 
és gilettet. Az onokák egyék meg a gyümölcsös bubblegumot, sok vitamin van bennük. A ka-
kaóport osszátok széjjel. Tejport azt nem küldtem, gondolom tehíkétek csak van. Narancsot sem 
kűdhetek, mert az meg megrohad. A banánt még éretlenzölden tettem bele. Reméllem beérik. 
Viszont az a szép narancskupac, amit a fényképen is láthatol, mind a mi ranchunkon termett, ha 
itt maradol a napfényes Kalifórniában, már te is gazdag lehetnél, drága testvírem…

Öregapám	előkotort	 egy	 színes	 fényképet	a	 csomagból.	Nézegette,	 forgatta.	Megvakarta	a	
feje	búbját,	hahotázott.	Folyékonyan	káromkodott,	de	nem	értettem,	mert	majdnem	megfulladt	
a	nevetéstől.

Körbejárt	a	fénykép.	Való	igaz,	Lízi	nénénk	hatalmas	hajkoronával,	csiricsáré	ruhában,	föl-
ékszerezve	pózol	rajta.	Pontosabban,	támaszkodik	egy	piros,	böszme-nagy	amerikai	sportkocsi	
motorházára,	és	mintegy	felajánlva,	mutatja	az	embermagasságú	narancskupacot.	A	háttérben	
valószínűleg	narancsültetvény.	

–	Hát,	ezt	te	télleg	elbasztad	Julietta,	most	már	hóttodig	répát	egyelhetsz	mellettem!	Majd	én	is	
lefényképeztetlek	legközelebb	egy	répakupac	mellett	a	Kellermayer	Jóskával,	aztán	elküldheted	
neki.	Megírod,	hogy	Drágaságos	Elisabeth	testvírem,	amit	a	fényképen	láthatol,	az	mind	a	mi	
népünk	répája.	Visszük	a	mi	gyárunkba.	Sok	szíp	cukor	lesz	belőle.	Ha	itt	maradol,	te	is	rakhatnál	
cukrot	a	cikória	kávédba.

Olyan	jóízűen	nevetett	öregapám,	hogy	hullottak	a	könnyei.
Öreganyám	már	éppen	kiszortírozta	az	ajándékot	a	famíliának,	amikor	a	vasutassapkás	kisbíró	

megdöngette	a	kapuajtót.
–	Gyere	ki,	te	Juli,	mer’	baj	van!
–	Baaj?	Aztán,	mi	baj?	Hogy	ezek	a	francossak	má’	megin’	megdézsmálták	a	Lízi	csomagját?	

Fele	gyarmatárut	elcapcarázták!	Megvan	ám	a	 lajstrom.	Mutassam,	Jani?	Hiányzik	egy	pakli	
cigaretta,	kettő	banán,	három	szappany,	sorújjam	még?

–	Ne	sorúd.	Nem	az	a	baj,	te	Juli.
–	Hanem	mi?	Hogy	a	radairosseb	szarná	űket	egyrakásra!	–	háborgott	öreganyám.
–	Az	a	baj	Juli,	hogy	a	tejcsarnokbú	gyüvet	rosszat	szóltál!
–	Hát,	járok	én	a	csókási	tejcsarnokba,	Jani?
–	Nem.	Nem	jársz	Juli,	de	valahun	csak	mondtá’	valamit,	amit	nem	köllött	vóna.
–	Aztán	mit	mondtam	én?	Jusson	az	eszedbe	kisbíró	elvtárs,	ha	már	ideküldtek!	Na.
–	Azt	mondtad	a	lepcses	szájaddal	fűnek,	fának,	hogy	nincs	már	végre	naftalin,	meg	aztat	is,	

hogy	világgá	ment	a	Sztalin	Jóska,	mint	a	tót	asszony	pulykája.
–	Mér’,	hát	nem	döglött	meg?!	Bemondta	a	rádió.	Nem	csak	miénk,	hanem	a	Halászéké	is.
–	Vedd	tudomásul	Juli,	a	nagy	Sztalin	él,	és	élni	is	fog!	Egyszer	és	mindenkorra,	tudomásul	

vehetnéd.
–	Hát,	ide	figyelj,	Jani!	Ha	nem	döglött	meg	a	Sztalin	Jóska,	én	megmutatom	neked	a	szőrös	

macskámat.	De	ha	megdöglött,	én	pököm	le	a	te	töködet.	Áll	az	alku?
–	Na,	ne	izélj	má’	te	Juli…
–	Mikor	láttál	te	utoljára	nunnát?	Csak	a	háromszor	kétdecidet	látod	évek	óta,	meg	a	lígő-

lógódat.	Ha	a	hordó	hasad	engedi.
–	Itt	az	írás	Juli!	Nesze	e!	Ez	majd	elveszi	a	kedvedet	a	viccelődéstől.	Most	pediglen	aszondom,	

slussz	passz!	Be	köll	gyünnöd	velem	a	tanácsházára!	Írd	alá,	itt,	ne!	–	tolta	a	kisbíró	az	orra	alá	a	
hivatalos	papírt.

Öreganyám	összekapta	magát,	a	csomag	maradékát	letakarta	a	keszkenőjével,	elindult	a	Jani	
után.

Ez	a	hír	is	gyorsabban	terjedt	a	faluban,	mint	annak	idején	a	pestis.	Főleg,	ha	a	Zsubri	Cili	
fölvette	a	fűzős	bokacipőjét.

Amikor	 mentek	 a	 tanácsháza	 felé,	 összesúgtak	 a	 hátuk	 mögött:	 na,	 a	 Juli	 most	 aztán	
megbaszhattya	az	Amerikáját,	meg	a	szabadszájúságát.

Mi,	a	Zoli	öcsémmel,	jóval	előbb	értünk	oda	a	fekete	lobogóval	földíszített	tanácsházához,	
mint	öreganyámék.	Fölmásztunk	az	ablak	alatti	fára.	Máskor	is	szoktunk	ott	játszani,	de	most	
minden	idegszálunkkal	a	benti	történésekre	koncentráltunk.

Miután	a	Jani	bevezette	öreganyámat	a	púpos	tartású	és	dongalábú	Haragos	Géza	vb	tanácstit-
kár	elvtárshoz,	azonnal	elkezdődött	a	fejmosása.	

–	Nézze,	kedves	Mihályfi	néni!	Sejtettük	mi,	hogy	az	árvacsalán	jobban	csíp	az	igazinál.	En-
nek	ellenére,	mi	igen	sokat	köszönhetünk	magának.	Maga	valamikor	faképnél	hagyta	az	imperi-
alisták	legnagyobb,	legvéresszájúbb	országát	a	mi	reménybeli	jövőnkért.

–	Én?	–	csodálkozott	öreganyám.	–	Én	ugyan	nem!	Nekem	még	honvágyam	se	vót.	Csak	nem	
bírtam	a	klímájukat.

–	Na,	ugye	Mihályfi	néni.	Itt	van	ez	a	klímadolog.	Nem	bírta	az	imperialisták	klímáját.	Hát	ez	
az.	Halálos	az	a	klíma.	Mint	ahogyan	most	is	a	halál	lengi	be	minden	percünket,	minden	óránkat,	
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minden	napunkat.	De	ez	a	halál	más	halál.	Ez	a	halál	rettenetes,	hiszen	tegnap	veszítettük	el	édes-
apánkat.	Én	is,	maga	is.

–	Édesapánkat?	Tegnap?	Hát	az	nem	lehetséges	titkár	elvtárs,	mert	én	tegnapelőtt	öntöztem	
meg	a	virágokat	a	papa	sírján.

–	Tudja	maga	azt	nagyon	jól,	hogy	én	a	nagy	Sztálinról	beszélek!	Mindannyiunk	édesapjáról.	
Az	egész	emberiség	édesapjáról.

Mély	levegőt	vett	Haragos,	dobolt	az	ujjával	az	ablakpárkányon.	Megpillantott	bennünket,	az-
tán	hirtelen	sarkon	fordult.	Körbenézett	a	puritánul	berendezett	irodában.	Odasétált	a	falon	függő,	
fekete	szalaggal	átkötött	Sztálin-képhez,	megsimogatta.	Szájához	emelte	tenyerét,	és	mintha	nem	
is	öreganyámat,	hanem	a	titkár	elvtársnőt	kérdezte	volna	cérnahangon,	szinte	cinikusan.	

–	És	azt	tudja-e	a	Mihályfi	néni,	hogy	a	nemzetközi	munkásosztályt	ért	gyásszal	kapcsolatos	
bűncselekmény	miatt,	izgatással	is	megvádolhatnánk?	Szívesen	menne	egy-két	évre	börtönbe?	
Szívesen	hagyná	itt	a	gyerekeit	meg	az	unokáit?	–	mutogatott	mifelénk.

Cigarettára	gyújtott.	Az	első	slukkok	megköhögtették.
–	Naaah,	ugyi.	Tuhuggyuk,	hogy	a	Mihályfi	néni	amúgy	békeszerető,	haarcos	anyaah,	aki	nem	

sajnálja	megnyitni	a	bukszáját,	ha	az	unokáknak	„rángatós-kulák”	bábukat	köll	venni	három	jó	
magyar	forintér’…

Öreganyám	egyik	lábáról	a	másikra	állt.	Hol	az	olajos	padlót,	hol	a	mennyezetet	bámulta	kiüre-
sedett	tekintettel.	Csak	foszlányokban	juthattak	el	tudatáig	Haragos	Géza	szavai,	aki	összehordott	
hetet-havat.	Amúgy	sem	állhatta	ki,	mert	otthon	többször	is	hallottam	tőle,	hogy	ez	a	városbú	
gyütt-ment	senkiházi	akarja	megmondani	nekünk,	hány	nyóckalács.

–	De,	azért	több	öntudatot	és	önfegyelmet	vártunk	volna	magától!…Az	állami	fegyelmet,	ugyi,	
nem	a	büntetéstől	való	félelem,	hanem	a	hazafias	érzés	és	az	öntudat	szüli!…Persze,	persze,	maga	
nem	járt	szemináriumra,	ugyi?...Amíg	az	imperialisták	az	új	háború	kirobbantásán	mesterkednek,	
az	amerikai	dolgozók	nyomora	egyre	jobban	nő,	addig	minálunk	minden	nap	egy	kicsivel	jobb	
lesz	a	mi	dolgozóink	élete,	a	magáé	is,	Mihályfi	néni!...	Aztán	azt	hiszi,	hogy	a	maga	amerikás	
testvére	saját	erőből	küldi	ezeket	a	csomagokat?	Hát,	igen	nagyot	téved.	Segélyszervezetek	gyűj-
tési	akcióiból!	Maga	is	jobban	tenné,	ha	a	beszolgáltatásra	figyelne.	Mutatok	magáról	egy	följe-
lentést,	hogyaszongya:	„Az	asszony	csavarog,	eggyik	nap	a	falut	rójja,	másik	nap	Győrbe	utazik,	
a	veteménye	meg	kapálatlan	marad,	az	embere	valahogy	megturkálja	erre	meg	amarra	és	ennél	
fogva	olyan	rossz	lesz	a	termése,	hogy	nem	tudja	teljesíteni	a	beszolgáltatást.”	Na,	mit	szól	ehhez?	
Azt	hiszem,	bajos	lesz	itt	aludttejből	tejfölt	csinálni!

Öreganyám	nem	szólt	ehhez	semmit.	Álló	helyében	tényleg	összement,	mint	az	aludttej.	De	én	
ismertem	minden	várható	reakcióját,	rezdülését.	Láttam,	hogy	idegességében,	mint	mindig,	most	
is	csomót	köt	az	esszíköténye	egyik	sarkára.	Ekkor	már	sejtettem,	nem	lesz	ennek	jó	vége.	Itt	
földindulás	lesz.	Itt	hamarosan	kitör	a	vulkán.	Öreganyám	vulkánja,	amelyik	nem	szokott	kímélni	
se	istent,	se	embert.

–	Na,	ide	figyeljen	Juli	néni!	Egyezzünk	ki!	Elfogadjuk	önkritika-gyakorlás	gyanánt,	ha	most	
ezt	a	gyásztáviratot	a	kisbíró	Janival	karöltve	elviszi	a	postahivatalba	és	föladja.	Maga	úgy	is	bejá-
ratos	oda.	Kérjen	ott	a	Magdolnától	a	mi	nevünkben	nyugtát,	ne	aggódjon,	mi	majd	kifizessük	azt!

Ekkor	telhetett	be	a	pohár.	Sarkon	fordult	öreganyám,	kiviharzott	az	irodából.
Azután	mondta	ki	azokat	az	ominózus	mondatokat,	amikért	szerencséjére	nem	börtönt,	hanem	

csak	szigorú	feddést	kapott.	Holtáig	föl	is	emlegették	neki	a	faluban:
–	Tudjátok	mit?	Kinyalhattyátok	tik	a	népi	demokratikus	picsámat!	Sztalinostul!


