
A LEGNAGYOBB MAGYAR
írta CSULAK MIHALY

Szegény Széchenyinek nem volt szerencseje a mi városunkkal. Még a főutcát

sem róla nevezték el, hanem egy másik Széchenyiről, a Györgyről, az eszter
gomi prímásról, akinek nagy érdemei voltak a város Ielvirágoztatásában.

És nem is ő volt nálunk a legnagyobb magyar, hanem Pataki Ferenc, ál
lásából elbocsátott vasutas, aki ott lakott a Komáromi utca 14-es szám alatt,
és a cseh világban minden március tizenötödikén elénekelte a templomban a
Himnuszt.

Nekem a legnagyobb magyart a nagymama mutatta meg a hetivásáron.
Ott állt a lacikonyha előtt, sült kolbászt evett tormával és bort ivott rá.
Ebben is tartotta magát a becsülethez, mert magyar ember tormával eszi a
kolbászt, nem mustárral és bort iszik rá, nem sört mínt a csehek.

Amikor még fiatal ember volt Pataki bácsi, kitanulta cl magyar szabó
ságot, ami abban különbözik a másféle szabó tudományoktól, hogya magyar
szabó csak parasztembernek való ruhát varr. Csizmanadrág tartozik ehhez a
ruhához, nem pantalló és sátor alatt árulja a magyar szabó a hetipiacon meg
a vásáron. Csakhogy Pataki bácsi szegényember volt, nem volt rá pénze,
hogy saját műhelyt nyisson. Örökös segéd maradt volna, ha nem akad egy
jóembere, aki aztán beszerezte avasúthoz. Málházó lett belőle, hordta a cso
magokat a vonatok paklikocsijához. Nyugdíjas állás volt ez, nagy-nagy sze
rencse, még a háború alatt sem vitték ki a frontra, pedig akkor senkit sem
kíméltek.

Ilyen szépen indult Pataki bácsi élete. Már éppen Iőmálházónak akarták
előléptetni, amikor 18-ban vége lett a háborúnak. Akkor jött a forradalom,
utána megszálltak bennünket a csehek és sok magyart elbocsátottak az álla
mi állásokból. Mehetett Pataki bácsi is, amerre a szeme látott, kellett a helye
valamelyik légionáriusnak.

Mí bűne lehetett a csehek előtt, nem tudja azt senki, hiszen nem ártott
az a szegényember még a légynek sem, haragosai nem voltak, mégis fel
került a listára.

Lehet, hogy a felfelé ágaskodó kipödört bajuszával haragította magára
az új állomásfőnököt. Alighanem így történhetett, mert a többi vasutas vagy
nem viselt bajuszt, vagy csak ilyen-olyan stuccoltat, de ő minden reggel ki
pödörte, be is brillantinozta, bajuszkötővel lekötötte. így aztán olyasformára
nőtt meg, mint amilyet azokon a huszárokon látni, akik le vannak fényké
pezve Az első világháború hőseiben.

Ezzel a szép magyar bajuszával haragíthatta magára a cseheket.
Amikor elbocsátották a vasúttól, rossz világ köszöntött Pataki bácsira.

Amíg málházó volt, elszokott a keze a tűtől-cérnától, nem is volt spórolt pén
ze, hogy műhelyt nyisson. Amíg állami ember volt, nemigen kuporgatta a
garast, azt hitte szegény, hogy örök időkre megmarad a biztos havi fizetés.
De ha jobban ujjaiban marad is a szakma, akkor se tudott volna a szakmá
ban elhelyezkedni, mert ahogy a csehek berendezkedtek, az emberek kezdték
letenni a magyar gúnyát, még a parasztok sem húztak csizmát, hanem bakan
csot, mert az olcsóbb volt és kényelmesebb. A bakancshoz meg pantalló jár,
így aztán rossz idők kezdtek járni a magyar szabómesterekre,

Ha még lett volna valami rokona a városban, annál ellehetettvolna,
amíg jobbra fordul a sorsa, de nem volt szegény Pataki bácsinak senkije.
Messziről származott ide, meg sem házasodott, agglegény maradt egész éle
tére. A régi szállása azért nem változott, ha nem is tudott tovább fizetni
érte.. Becsületes özvegyasszony volt a szállásadója, nem vitte volna rá a lé
lek, hogy kitegye, amikor így kenyér nélkül maradt. Meg talán bízott is.
benne, hogy majd csak jóra fordul a lakója sorsa.
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Igaza is lett.
Pataki bácsi, sok ráérő idejében odaszokott a templomba, ott énekelt a

kóruson mindjárt az orgona mellett. Szendrey karnagy úr annyira megsze
rette, hogy ha temetés volt, mindig magával vitte énekelni és ezért kijárt
Patakinak a gyászoló családtól alkalmanként tíz korona. De olyan is volt,
aki többet adott.

Az ebédje meg kikerült mindennap az Arany OroszLánban. Vasas úr, a
tulajdonos, jó magyar ember volt, kivitetett neki a pincérrel mindennap egy
kispörköltet meg egy pohár bort. Nem kellett ezért mást tenni, csak a csa
polásnál segédkezni, záróra után az asztalokat, székeket összerakni, no meg
ha valamelyik ittas suhanc randalírozni kezdett, az utcára kivezetni.

így aztán meglett volna valahogyan Pataki bácsi, viselte a mártírom
ságát békességgel, de azért mindig reménykedett, hogya csehek mégis el
ismerik, hogy igazságtalanul cselekedtek és visszaveszik a vasúthoz. írta a
kérvényeket jobbra-balra, mindenféle hivatalhoz, még a köztársasági elnök
höz is felfolyamodott, de bizony az sem könyörült rajta.

Pedig róla azt beszélték, hogy nagyon igazságos ember, még a jelszava is
az volt, hogy a z i g a z s á g g Y ő z. Lehet, hogy nem tudta elolvasni Pataki
bácsi levelét, de hát miért nem fordittatta le valakivel cseh nyelvre.

Próbálkozott aztán Pataki bácsi a Magyar Nemzeti Pártban is, írták is a
kérvényeket a titkárok, a képviselő úr is kezébe vette a sorsa intézését, de
még holmi kegydíjat sem tudtak neki kihajtani, pedig az is milyen jól jött
volna!

Hanem azért csak nem ment kárba Pataki bácsi sürgés-forgása, mert egy-
szer behívatta őt Galánthay képviselő úr és megkérdezte:

- Igaz magyar ember, kegyelmed, Pataki Ferenc bátyám?
- Az vagyok én, képviselő úr, mi más lennék, hiszen ismer.
Akkor szépen megállapodtak, hogy ezentúl, ha a Magyar Nemzeti Párt

röpiratot ad ki, arra a Pataki bácsi nevét nyomtatják rá. Aztán, ha valami
nem tetszik benne a cseheknek, majd Pataki bácsi tartja érte a hátát.

Olyan jó világ következett akkor az öregre, hogy még a vasútra sem kí
vánkozott vissza. Annyi száz korona ütötte a markát a pártkasszából, ahány
napot börtönben töltött. Többet keresett némely hónapban, mint akármelyik
bankhivatalnok. A pofonokért meg, amelyeket a csendőröktől kapott külön
járt darabszámra tíz korona. '

Aztán rá volt bízva, hogy hány pofonnal számol el!
Csak hát, milyen a szegényember szerencséje?!
Eltartott ez az állapot két évig-háromig, hanem akkor vége szakadt. Egy

szer aztán, amikor már vagy fél esztendeig feléje sem néztek a csendőrök,

fel is kereste Pataki bácsi Galánthay képviselő urat a fogadónapján és meg
kérdezte, mi lesz vele.

De a képviselő úr sem biztatta semmi jóval.
- Az a helyzet bátyám, hogya cenzúra már majdnem mindent átenged.

Demokrácia van itt, azt nem lehet letagadni.
Öntött azért egy kupica pálinkát a választójának és megkínálta egy

Virginia szivarral.
Azzal már nyújtotta is a kezét, mert igen sok volt a dolga. Puha fehér

keze volt a képviselőnek és akkora gyémántköves gyűrűt viselt az ujján,
hogy esztendeig megélt volna az árából az olyan szegényember, mint Pa
taki bácsi.

Ahogy aztán az irodából kilépett az utcára, megcsapta a fejét a friss ta
vaszi levegő, de az sem tudta jobb kedvre deríteni. Eszébe jutott, hogy újra
kezdődik a cudar világ, a tízkoronás temetések, a konyhamaradékból össze
kapart kispörköltek, meg az éjszakai ácsorgás a söntésben. Cigányélet ez,
nem való már ilyen meglett embernek, mint Ő. Aztán ki tudja, még abból is
kikophat!
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Hát ahogy így végiggondolta a maga keserű sorsát, egyszer csak eszébe
jut, hogy másnap nagy űnnep lesz, március tizenötödike.

Igaz, csak annak ünnep, aki megtartja, mert a cseh állam nem ünnepli,
a magyarság is kezd lassan leszokni róla. Ilyenek az emberek, minden szépet
abbahagynak!

Hát majd ő tesz róla, hogy ünnep legyen megint, hogy megemlegessék !
Hadd tudják meg csehek és magyarok, ki az a Pataki Ferenc, akit csak

úgy kilódítottak a vasútról, mint egy rossz cselédet. Tudja meg Galánthay
képviselő úr is, milyen embert fosztott meg a keresetétől !

Nem is időzött tovább a piactéren, sietett haza és elkezdte a készülődést.

Kikefélte az ünneplő ruháját, kifényesítette a zsinóros csizmát, inget vasalt,
nyakkendőt választott, előkereste a sublód fenekéről a piros-fehér-zöld sza
lagot, amit ott őrzött még a magyar időkből. Csokrot kötött belőle, össze
tűzte gombostűvel és betette szépen a kabátja belső zsebébe, hogy ha kell,
majd könnyen meglelje.

Másnap már kom reggel ott volt az Arany Oroszlán söntésében, kikért
magának egy hosszúlépést és várta, hogy megszólítsák.

Nem is kellett soká várakozni, hét óra körül már kezdtek szállingőzni

a piacról a mesterek. Amíg az inasok kint bajlódnak a sátrak felverésével,
melegszenek egy kicsit.

Szabó Kálmán bognármcster rögtön meg is szólította:
- Jaj, de kinyaltad magad, he! Tán valami ünnep van?
De rá is ütött a szájára s mondta nagy szégyenkezve:
- Az ám, majdnem elfeledtem, hiszen ma van március tizenötödike.
Pataki bácsi csak a szájához emelte a poharat és csendben, mintha sen-

kit sem akarna megbántani, maga elé dünnyögte:
- úgy. úgy, ünnep. Ünnepe ez ma is minden jó magyarnak, még ha a

hitványa el is feledkezik róla!
A mesterek köhögtek, gyorsan kikértek még egy kupica pálinkát, mert

igaza volt Patakinak. nagy szégyen, hogy ilyen feledékenyek. Szabó Kálmán.
hogy mégse maradjon szégyenben, oda is szólt fennhangon.

- Ott is lesz mindenki a kilences misén, aki magyarul érez!
Pataki bácsi kortyintott a borából, és szép csendesen csak annyit mon

oott:
- Hát most érdemes is lesz eljönni mindenkinek, akinek magyarul do-

bog még a szíve. .
Ezzel fel is kelt a helyéről és ment ki a térre. A mesterek meg néztek

utána, amíg el nem tűnt átellenben a Kispipa vendéglőben. Nem értettek
az egészből semmit, azt sem, hogy miért lesz olyan érdemes éppen ma ott
l.enni, azt meg még annyira sem, mit keres Pataki a Kispipában, hiszen ami
ota csak ismerik, mindig ide járt az Arany Oroszlánba.

Hát nem keresett ott semmi különöset, de amikor megkérdezték, mire
az ünneplő, ott is úgy szólt, mint a mesterek előtt.

Fél nyolc körül már mindenki azt beszélte a piacon, hogy készül valami
a kilences misén, nem szabad az ilyesmit elmulasztani.

Tele is lett a templom háromnegyed kilencre, annyira, hogy máskor
vasárnap sincs ilyen sokadalom az Isten házában.

Prenner Béla prépost-plébános úr csodálkozott is nagyon, amikor kijött
a két ministránssal a Iőoltárhoz. Mire ez a sok nép, amikor se szárazság, se
dögvész. A kalendárium szeránt Matild napja van, azt meg eddig sosem vette
észre, hogy Szent Matildot olyan különösen tisztelték volna ebben a városban.
Jó, ha három újszülöttet keresztelt eddig erre a névre tíz esztendő alatt,
amióta itt van.

Már a kórus is dugig volt, pedig ott más hétköznapokon ketten-hárman
ha lézengtek az orgona mellett.
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Csend volt a templomban, csak Szendrey karnagy úr futamai szóltak az
orgonán, meg az a szép hangja rezgett, amint a plébános úrnak válaszol
gatott latin nyelven.

Hanem, amikor elkezdődött az áldozás és egy pillanatra az orgona is el
hallgatott, köhintett kettőt Pataki bácsi, benyúlt a zsebébe, kivette belőle a
nemzetiszín kokárdát és odatűzte a kabátja hajtókájára. Az emberek ott fenn
a kóruson, mindjárt észrevették, hiszen amióta a mise elkezdődött, rajta
volt a szeme mindenkinek. Érezték, hogy ha történik valami, abban része
lesz Patakinak.

Odanézett a karnagy úr is, látta mi történik, rögtön elengedték ujjai a
billentyűket, a lába meg a pedált,

Mondta volna, hogy ugyan már Pataki bátyám, tegye el azt a nemzeti
szuit, még valaki meglátja, de nem jött ki hang a torkán, mert neki is egy
szerre eszébe jutott, hogy micsoda nap van és rögtön tudta, hogy hiába szól
na, az már el van végezve, hogy történni kell valaminek.

De akkor már énekelt az egész templom. Először csak egyedül szállt Pa
taki bácsi hangja, kicsit remegve, bizonytalanul, mert hisz sosem szokott ő

egymagában énekelni, de aztán, hogy innét is, onnét is csatlakoztak hozzá,
egyre szebben, keményebben, férfiasabban, ahogyan az ilyen nagy tett meg
kívánta.

Boldogasszony Anyánk,
Régi nagy pátrónánk,
Nagy inségben lévén,
Így szolit meg hazánk:
Magyarországról, romlott hazánkról,
Ne feledkezzél el szegény magyarokról!

Mire a vers végére jutott, már senki sem volt a templomban, aki ne
énekelt volna. A karnagy ujjai is rásiklottak a billentyűkre, kísérte volna ő

is örömest az éneket, mint ahogy kísérte is olyan sokszor, évekkel ezelőtt,

amíg nem fordult ilyen nagyot a világ.
Aztán szerencsere mégis eszébe jutott, hogy nem teheti. Ha kiteszik

érte az állásából, mi lesz vele? Három iskolás fia van, azok viszik a pénzt.
Ránézett az emberekre, úgy könyörgött nekik a tekintetével.

- Ne haragudjatok rám, ne vessetek meg! Ti csak a törvénnyel fene
kedtek, de én az állásommal játszanék. Nézzétek el, jóemberek, nem tehe
tek másképpen!

De az emberek nemigen figyeltek rá, ködős volt már azoknak a szeme,
mínden keserűség feljött a szívükből, amire már évek óta nem gondoltak.

Ott a Szklenár néni: három fia veszett oda a háborúban, ő meg itt ma
radt egyedül, aztán egy fillér nem sok, annyit sem kap utánuk. Merthogy
magyar katonák voltak.

Hát milyenek lettek volna!
Kádár Pali bácsi is fújta könnyes szemmel. Két esztendő hiányzott csak

neki a nyugdíjához, mégis kitették a postáról. Most járhat vénségére nap
számba, ha nem akar éhen veszni.

Sírtak a csizmadiák, mert milyen világot hoztak ezek a csehek? Olyat,
amelyikben még a paraszt sem hord csizmát, hanem bakancsot vesz olcsó
pénzért az üzletben. Könnyeztek a szabók, mert ki az, aki manapság ruhát
csináltat? Hiszen jobban megéri venni a készet, ha egy év múlva el is dobja
az ember. .

Sírtak a gazdák, mert micsoda világ az, ahol a napszámos után is beteg
segélyzőt kell fizetni. Sírt ott még Kolompár Flóris, a prímás is, ki tudja,
hogy került ide a Kispipából. Mert mi lesz már a világgal, nem kell senki
nek a cigányzene, dzsesszbandákat hozatnak avendéglősök Prágából.
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Nyisd meg az egeket
Sok kiáltásunkra,
Anyai palástod
Fordítsd oltalmunkra,
Magyarországról, romlott hazánkról,
Ne feledkezzél el szegény magyarokról!

Mire ~dá~.g ju~ottak az énekkel, már üres volt kint a piactér. Kihallat
szott-e, .mI toz:;emk a templomban, vagy volt, aki hírül vitte, annyi biztos,
h.ogy rnindenki otthagyta a sátrakat, vevők, eladók, bámészkodók mindenki
sietett a templomba. '

De mentek a csendőrök is, amilyen gyorsan csak tudtak.
Elállták .a templom három l;>ejáratát) de még a sekrestye ajtaját is, Ze

lenka detektív meg felment a korusra. Ö már mindent tudhatott mert egye-
nesen Pataki bácsi felé tartott. . '

Mire ez is megtörtént. már vége is lett a misének. Sietett a plébános úr.
al;ogy csak tudott, hogy minél előbb elszéledjenek az emberek. Kifordult H

hívek felé, mondlJa, hogy Ite missa est, és iparkodott a sekrestyébe.
De a népek nem mozdultak, vártak.
Pataki bácsi meg körülnézett, egy pillanatra megállt a szeme Zelenkán,

a detektíven, de aztán késedelem nélkül rázendített.
Isten áldd meg a magyart! .
Megint csak vele énekelt." a templom, asszonyok, férfiak, öregek, fiata

lok, csak Szendrey karnagy úr maradt most is néma.
Aztán, amikor azt is elmondták, hogy m e g b ű n h ő d t e m á r e n é p,

Zelerika detektív odalépett Pataki bácsihoz és csendesen felszólította.
- Kövessen, kérem!
Mondhatta azt akármilyen halkan, hallotta azért az egész templom. Egy

diákgyerek el is kiáltotta magát.
- Ne engedjük, emberek!
De a többiek lepisszegték. Micsoda dolog a templomban hangoskodni l
A nagy meghatottság után lassan kezdtek magukhoz térni. Mindenkinek

eszébe jutott a dolog, amit félbehagyott, sietni kel1ett vissza, mert hiszen
magyárok vagyunk, az igaz, de élni is kell, mert ha az ember csak a száját
tátja, hamar felkopik az álla.

Volt azért, aki az utcán hangoskodni kezdett, azt a csendőrök kiszólí
tották a sorból, körülvették, aztán vitték is befelé. Legszigorúbbari Pataki
bácsira vígyáztak. Az ő kezére Zelenka még a bilincset is rákattintotta.

Aztán ott a csendőrlaktanyában csúnya világ kezdődött. Adták a pofo
nokat számolatlanul s ott tartották a bűnösöket délután három óráig. Akkor
elbocsátották őket, kivéve szegény Pataki bácsit, mert őt bizony vonatra
ültették és bevitték Nyitrára. Ki is töltött fél esztendőt a nyitrai börtönben.

Hanem azért volt szív az emberekben!
Amikor hat hónap múlva kinyílott a börtön kapuja, autó várta a sza

badulót, rajta a Galánthay képviselő úr, hozták egyenesen haza a párt
irodára.

Ott aztán megvendégelték. leszámoltak a kezébe kétezer koronát, hiába
szabadkozott, hogy ezt a dolgot ingyen tette. Addig nem hagytak neki békét,
amig zsebre nem vágta a pénzt és meg nem ígérte, hogy ezentúl minden hó
nap első napján bejön a segélyért, amit a párt megszavazott neki.

De hát ez még csak az 'eleje volt a tisztességnek!
Attól a naptól kezdve Pataki bácsi három-négy hely között válogatha

tott, kinek a meghívását fogadja el ebédre, vacsorára. A kocsmába még jó
formán be sem tette a lábát, már ugrottak az emberek és hozták neki a
fröccsöt.
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Elvégre, magyárok vagyunk!
Észre sem vette Pataki bácsi, úgy eltelt a fél esztendő és megint itt volt

11 március. Úgy tizedike körül megkezdték az emberek a kérdezősködést.

- Lesz valami, Feri?
Pataki bácsi meg rájuk kacsintott és odasúgta:
- Lesz!
Hanem hát a csendőrparancsnok is kiváncsi volt erre, mert tizennegye-

dikén reggel kiment Zelenka detektív a Pataki bácsi lakására.
- Öltözzön fel, Pataki úr, beszélni akar magával a parancsnok!
- Egen ne múljon - mondta Pataki bácsi és indult is Zelenkával.
A parancsnok leültette, cigarettaval kínálta, beszélt neki mindenfélét,

még egy kupica pálinkával is megkínálta. Csak a legvégén, amikor búcsúz
kodtak, akkor kérdezte meg.

- Elénekli?
- Eléneklem, parancsnok úr - válaszolta neki nyiltan Pataki bácsi,

mert világéletében egyenes ember volt _o, én már eme tettem fel az élete
met, ebből nem engedek.

A parancsnok nem szólt semmit, még ki is kísérte a kapuig.
Másnap persze megint tele volt a templom. Az ernberek alig győzték

kivárni, hogy haladjon már a pap a misével. Minden szem Pataki bácsira
szegeződött, és amikor áldozás után fe1csendült a Boldogasszony Anyánk,
megkönnyebbülve vágtak bele az énekbe, hogy lám, nem hiába jöttek. Az
tán lement a Himnusz is szépen, és az emberek megindultak kifelé. Azon
egy kicsit csodálkoztak, hogya templomajtóban nem álltak csendőrök, pedig
most több embert vihettek volna el, mint egy évnek előtte, mert mindenki
kitűzte a kokárdát. De hogy seholsem mutatkoztak a csendőrök. le is vették,
mert ki fog az utcán egymagában fellobogózva járni.

De ha csendőrök nem is voltak, Zelenka ott ácsorgott a templom előtt,

és amikor megindult a nép kifelé, odalépett Pataki bácsihoz, hogy bekísérje
a parancsnokságra. Látták ezt az emberek és megnyugodtak.

- Lám, a Patakit azért beviszik!
A parancsnok meg azt mondta:
- Magát Pataki bátyám, megbüntetjük száz koronára.
- Megbüntetnek ? Tán becsuknak ?
- Nem csukjuk be. Itt a nyugta száz koronáról, ha meg nincs magánál

pénz, adok csekket, azon befízethetí.
Pataki bácsival megfordult a világ.
- Csukjanak be, parancsnok úr!
- Nem tehetem, Pataki bátyám, nem tett maga semmi olyat, amiért

elzárás járna. Rendzavarás: száz korona!
Most már látta Pataki bácsi, hiába beszél tovább, nem lehet itt alku

dozni. Aztán, ha másnap megkérdezik tőle -, mi van Ferenc, kiengedtek -,
akkor mit mond nekik? Azt, hogy megbüntették száz koronára? Hát nem!
Körülnézett az irodában, meglátta a falon a köztársasági elnök képét, oda
ment és leköpte.

Erre aztán kapott két akkora pofont a parancsnoktól, hogy nekiesett a
falnak. Beszaladtak a zajra a csendőrlegények. kilökdösték a kapuhoz és
kihajították az utcára.

Annak a két pofonnak a nyomát viselni fogja szegény Pataki bácsi vagy
két hétig.

Mondták is az emberek:
- Ezzel a Patakival megint elbántak a csendőrök !
Valahogy megint eltelt egy esztendő.

Egy évre rá aztán a csendőrparancsnok olyan aljasságot eszelt ki, hogy
hajszálon múlt az egész március tizenötödike.

Már rosszul is kezdődött az egész.
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Ahogy tizedike körül Pataki bácsi kérdezgetni kezdte az ismerősőket,

jönnek-e a templomba, majd mindegyik megpróbált volna valami kifogást
felhozni, hogy miért nem jöhet. Bizony keményen kellett fellépni, hogy ma
gyar emberek vagytok-e, csakhogy megteljen az Isten háza.

Hanem, ahogy az emberek mennek a templomba, mit látnak?
Minden bejárat előtt ott van kiragasztva egy hirdetmény cseh és magyar

nyelven; hogya hatóság a mise után a templom ajtajdban szedi be a bün
tetéspénzt a mellékelt díjszabás szerint:

Himnusz 50 Korona
Kokárda 20 Korona
Boldogasszony 10 Korona

A hatósági közeg köteles a beszedett összegről elismervényt adni, annak
aki a helyszínen nem kíván fizetni, esekket kiszolgáltatni. A hatóság felkéri
a Lakosságot a torlódás elkerülésére!

Nézték az emberek a plakátot, csóválták a fejüket, nem tudták magukat
mihez tartani. Azért lefolyt minden rendesen. Kifelé menet egy kicsit meg
torlódott a nép, Zelenka úr nem győzte elég gyorsan tépkedni a nyugtakat.
Morogtak egy páran, hogy küldhetett volna a csendőrparancsnok segítséget
Zelenkának, rnire való ennyi embert feltartani, de a többség leintette őket.

Ha már így történt, szerivedjen meg mindenki türelemmel a magyarságáért.
Különben nem lett volna olyan nagy a tumultus, de sokan olyanok is be
álltak büntetést fizetni, akik nem is voltak a misén. Odaszemtelenkedtek a
Törökszalasztó utca zsidó boltosai, aztán, amikor Zelenka úr nem akarta
elvenni tőlük a pénzt, elkezdtek gajdolní, hogy ők is vannak olyan jó ma
gyar emberek, mint akárki más, itt a pénz, kérik a blokkot!

Pataki bácsi megvárta a vita végét. Zelenka már kezdett volna össze-
csomagolni, akkor odament hozzá és megkérdezte:

- Hát velem, mi lesz?
-- Mí lenne? Ha énekelt fizet, ha nem, isten hírével!
- Már hogyne énekeltem volna, hisz tudja jól Zelerika úr, hogy ki va-

gyok én?
- Tudom, tudom - enyhült meg a detektív -, maga a legnagyobb

magyar. Kokárda volt?
- Volt.
- Hát akkor: kokárda, Himnusz, Boldogasszony, összesen nyolcvan ko-

rona, Mit adjak, blokkot vagy csekket?
Hanem ezt azért mégsem hagyhatta annyiban Pataki bácsi.
- Tegye rám a bilincset, Zelenka úr, ha megteszi. nem sajnálok magá

tol külön ötven koronát!
De annak ugyan beszélhetett.
- Majd bolond leszek a maga kedvéért az állásommal játszani. lVIit

niondjak a parancsnoknak, miért hoztam be?
Pataki bácsi belátta, hogy Zelenkának igaza van.
- Nem kívánom én, hogy bevigyen. csak tegye rám a bilincset, aztán

kísérjen a parancsnokság felé. Majd a Kálvária előtt leveszi, én meg fel
megyek a dombra, megbújok a kápolnában, bevárom az estét, hazamegyek
és három napig nem mutatkozom. Ha Istent ismer, Zelenka úr, tegye meg
ezt nekem!

A detektív gondolkozott, a végén megszólalt a szíve és elővette a bi
lincset.

- Kapok külön száz koronát, aztán gyerünk! -
Mit tehetett szegény Pataki bácsi, igaz magyar ember volt, megadta.

Nem maga miatt, hanem az emberek kedvéért, hogy ha azok összejönnek.
clmondhassák :
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~ Ezt a Patakit megint bevitték. Nagyon elbánhattak vele, mert há
rom napig ki sem jött szegény az utcára.

Hát így éldegélt Pataki bácsi, nem dúskált a javakban, de nem is pusz
tult éhen, jutott neki borra is, szivarra is, becsülete is volt az emberek előtt.

Aztán csak múltak az évek, eljött 1938 ősze, pakoltak a csehek, bevo
nultak a Horthy; katonái.

Prenner plébános úr Te Deumot mondott a templomban, a nép meg éne
kelte könnyes szemmel a Boldogasszony Anyánkat és a Himnuszt, énekelte
szabadon. A legerősebb hangon Pataki bácsi. Igaza volt, ha énekelte, neki
volt hozzá a legnagyobb jussa. 'Nem telt bele egy hónap, érmet is tűztek a
mellére a hűségéért és papírt kapott a vasúttól, hogy beszámítják neki a húsz
esztendőt, amit a cseh elnyomás alatt kenyér nélkül töltött, jelentkezzen szol
gálattételre.

Készült is nagyon erre a szép napra Pataki bácsi, felvette az ünneplő

ruháját, mellére tűzte a kitüntetést, kikötötte a bajuszát, hogy szép magyar
embert mutasson; úgy jelent meg az állomásfőnök úr előtt.

Csakhogy nagyon rosszul fogadták.
Először még azt sem tudták, ki volna ő, azt mondták, hogy nincs fel

vétel, aztán nagy nehezen előkaparta valaki az aktát a húsz esztendő be
számításáról. de akkor se sokat változott a viselkedésük. Elküldték a mál
házóba, hogy ott majd megkapja a beosztását. Még csak kezet se fogott vele
az állomásfőnök, mintha sohase hallotta volna, kicsoda az a Pataki.

A málházóban is csak morogtak vele, hogy mi munkát adjanak egy ilyen
vénembernek, meg hogy máskor ne jöjjön ide ilyen bohócrnódra, hanem
ahogyan rendes munkásemberhez illik, mert ítt nagy darab csomagokat kell
ám cipelni, nem tollat fosztani.

Nem tetszett ez az elbánás Pataki bácsinak, hogy is tetszett volna. Meg
próbált szót érteni Galánthay képviselő úrral, de hát abból igen nagy úr lett
- alispán -, hozzá be sem engedték. Vraiami hajdúféle azt mondta a me
gyeházán, adja be a panaszát írásban, nem foglalkozhat a méltóságos alis
pán úr személyesen minden bakter gondjával-bajával.

Hamar ki is telt az esztendeje a vasútnál szegény Pataki bácsinak. Ö
ugyan azt mesélte, hogy maga vágta földhöz a vasutassapkát, de az em
berek másképp tudták. Azt beszélték, hogy jó párszor részegen ment be
szolgálatba, ráadásul még a száját is [ártatta, hogyacseheknél nagyobb
volt a munkanélküli segély, mint most a fizetés. Egyszer aztán elunták a dol
got, valami kisebb főnök behívatta és azt mondta:

- Nézze Pataki, nem mondhatja, hogy nem hunytunk szemet, ameddig
lehetett, de nem becsülte meg magát, számoljon le, el van bocsátva!

Igy aztán a legnagyobb magyar megint visszakerült az Arany Oroszlán
söntésébe, míg onnan is ki nem kopott. A végén aztán az Istálló lett a törzs
helye. Így hívták a város szélén azt a kocsmát, amelyiknek az udvarába
beálltak a szekerükkel a falusiak, ha dolguk akadt a városban. Ott minden
nap kinézett neki valami pörkölt maradék meg egy kis összeöntözött bor a
poharak aljából.

Meg is rokkant szegény ebben a nagy megpróbáltatásban. Kihúzott még
egy esztendőt, de ahogy megjött az ősz harminckilencben, kezdett a kocs
mából kimaradozni. Otthon feküdt, a háziasszonya ápolgatta. Abban volt be
csület, nem tette ki a szállásáról, ha le is rongyosodott.

1939. október 28-án temették, délután három órakor.
Emlékezetes marad ez a nap a városban, ha nem is Pataki bácsi te

metése miatt.
A reggeli misén meggondolatlan szlovák diákgyerekek elénekelték a ma

guk himnuszát, mert nekik aznap volt a nemzeti ünnepük. Aztán ahogy
mentek volna ki a templomajtón. alig léptek egyet-kettőt, sortűz dörrent,
és négy diák, köztük egy lány, holtan bukott a földre. Megfestette vérük a
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sarat, az emberek meg futottak, amerre láttak, mert a csendőrök csépeltek
mindenkit, akit elértek.

- Hazaáruló Benes-banda az egész - ordítozta az őrmester -, golyó
kell ennek a csürhének, mindegy, milyen nyelven beszél!

Hát nem sokan kísérték ki a Pataki bácsi koporsóját.
Tele volt a város kakastollasokkal, az idő is rossz volt, bokán felül ért

a sár.
Jobb, ha ilyenkor meghúzza magát az ember!

PARANCS JÁNOS VERSEI

Csupán

Csupán érzelmes dallamokat,
kék nyerítést, kavicsokat,
levarrt szemhéjakat,
semmi mást, darócruhát,'
parányi változást és
mindig ugyanazt,
csontokat, kásás tavat,
helybenfutást, pörgést,
fából vaskarikát, távolodva
földbe merülő anyát,
jobb híján suta panaszt,
hullámzó húsfalakat,

bolyongó árva kardot,
az öblös és huzatos csarnok
mélyén a meglapuló tüzet,
[onalakat, hajszálakat,
hajladozó tigrisfüvet,
mindíg azt, amit nem le·het,
tündöklő álmot a való helyett,
s folyton valami mást,
alkudozást, konok
és monoton dobpergést,
szégyent és búcsúzkodást.

Kapcsolatok

mályvakék fodrok, levelek,
sötéten izzó lángnyelvek,
suhogó selymes szálak,
tekergő indák puha hurlámzása,
szélben forgó és leomló tornyok,
húsos szirmú foltos virágok,
fekete ezüst szakállú vén
motyog a mocskos márványteremben,
hahjevá, hahjevá, megtört a sudár,
s a szégyen agyőztesé,

hajladoznak a fonalak,
lengenek az áldozati füst pálcái,
dögletes bűz kanyarog,

zizegő hullámokban
hömpölyögnek a páncélos rovarok,
víz alá buknak a madarak,
hátára fordul és lábait szétveti a ló,
a szökevényt furgén karóba húzzák.
meg-megvonaglik, a szája óriási,
megrepednek a rézvirágok bóbitái.
sötétvörös, bársonyos habok,
sziklát morzsoló cápa fogsorok,
a hold előtt elúszó ezüsttojások,
menekülnek a vadak, döng a föld.
sovány kutyák marakodnak a csontokon.
és szól a Jelenések harsonája

Hívogató hangok

Bármerre indulok, bármerre fordulok
az úton friss nyomok, elúszó illatok.
Távoli, elhaló dobogás csalogat.
Hívogató hangok lengenek körül és
nem tágítanak. Mintha várna rám
az előlem menekülő, mintha várna rám
az előlem elfutó tündöklő áradás,
hömpölygő vihar. Mintha várna rám
az aranykékben úszó égi gálya.

418


