
Patrik
Patrikkal a teniszpályán találkoztam először, gyakorlatlan volt, de
buzgó. Első meccsünkön 6:0, 6:1-re nyertem. Patrik futott, mint a nyúl,
minden labdát elért, ám ügyessége alulmaradt az én rutinomnak.
Nos, profi én sem vagyok, teniszversenyeken soha nem nyertem, de
ezt sem bántam, az ütögetést testedzésnek és mulatságnak szántam.
Az első meccsünk után egy héttel Patrikot már a salakpályán láttam
Dönci bácsival, a klub edzőjével püfölni a labdát, labdameneteket fej-
leszteni, a szervákat adogatni. Aztán Patrik megkörnyékezett, hogy
hetente játsszunk egy-egy meccset a sziget vörös salakpályáján — már
hogyha ezt az időjárás engedi. Játszottunk. Egy éven belül még nem
ért el ellenem négy nyert játszmánál többet egy adott szettben.

Volt úgy, hogy érte mentem Kiscsávolyba autóval, mert lerobbant
régi kocsija. Egy négyszobás külön álló házban laktak, amihez Patrik
saját kezűleg egy ötödik szobát ragasztott megözvegyült édesanyja
számára. Patrik középmagas, kesehajú, csupa izom, mosolygós férfi
volt, arccal a késő harmincasaiban, nálam tizenegy évvel fiatalabb.
Aránylag későn nősült, Bernadettet, egy kamaszkori szerelmét vette
el, aki óvónő volt Baján. Ez röviddel édesapja halála után történt, tehát
megörökölte a házat — testvére nem volt —, és azután, látszólag arra
törekedett, hogy a házat megtöltse. Patrik apja építőmester volt, ezer-
kezű ember, aki kőművesként kezdte, de később összetoborozott né-
hány többrendbeli szakember mestert, bádogost, villanyszerelőt, kő-
művest, lakatos kollégákat és — eleinte egy építészmérnök irányítása
alatt, később önállósulva — építették sorra a kisebb-nagyobb családi
házakat. Patrik jóformán játszva dolgozott, mert segítségként megta-
nulta apja mesterségének csínját-bínját. Ám építőmester belőle nem
lett, mivel mániákusan érdekelte a történelem. Diplomát Szegeden, a
bölcsészkaron szerzett, és szerencsével bejutott a bajai gimnáziumba,
mint történelemtanár. Közben megszületett az első gyerek, Tibor, akit
már a játékainak könnyű összeszerelése is majdani műszaki pályára
késztetett. A tanári fizetés gyenge, Bernadett Gyesen volt, új pénzke-
reseti lehetőség után kellett nézni. Akkoriban jelent meg a budaparti
vásáron a FIX viszonylag egyszerűen beszerelhető lakásbiztonsági
készlet. Patrik vett kettőt, és apja villanyszerelő kollégájának segítsé-
gével beszerelt egyet saját, egy másikat apósa érsekcsanádi házába.

Az elszaporodó lopások és rablások ellen jó védekezést nyújtott
a FIX, a tolvajok érintésére az ablak vagy az ajtó összeköttetése ha-
talmas és észbontó riasztócsörgést okozott. A készülék hasznát egy
betörési kísérletnél először az após tapasztalta, összeszaladt a fél
falu a riasztó vad csörgésére. Megindult a kereslet: Patrik most már
tíz készüléket vett, és a hétvégéket azzal töltötte, hogy a soros há-
zakat, lakásokat ellátta a FIX-szel. Mindez nem akadályozta meg
abban, hogy velem továbbra is teniszezzen és a következő évünk
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alatt egy-egy csatát meg is nyerjen. Aztán megszületett a második
csemete, Ilonka. Szakasztott az anyja, magas homlokú, szívarcú te-
remtés, aki már egyéves korában járt és beszélni kezdett.

Patrik fáradhatatlan ember volt és ma is az. A biztonsági ügyek és
a tenisz mellett helyet kért — mint tartalék — a kosárlabdacsapatban.
A történelmet, az előírt tanrend mellett saját ötleteinek kiegészítésével
tanította. Gyerekkori ólomkatona-seregét kiegészítette az újonnan
kapható plasztik figurákkal, ezekre neveket festett — illetve festetett,
mert Bernie ebben igen ügyes volt —, és a híres nagy csatákat törté-
nelmi önképző körben lejátszotta a tanulókkal. Volt Nándorfehérvári,
Mohácsi, Sukorói ütközet — Patriknak soha nem volt bukott diákja.

Aztán jött a következő gyermekáldás: duplán. Berninek ikerleá-
nyai születtek. A kiscsávolyi templomban keresztelték meg őket —
Patrik hajdanában itt volt elsőáldozó —, Mária és Márta névre. Patrik
abbahagyta a kosarazást, de kitartott a tenisz mellett és a mérkőzések
javát már megnyerte ellenem. (Én korosodtam, pohosodtam, rajta lát-
szólag nem fogott az idő.) És Bernin sem. Csinos volt, őzlábú, tündér -
mosolyú. A két új csecsemőt egyszerre szoptatta, a bal mellen Máriát,
a jobbon Mártát. A ház szűknek bizonyult. Patrik kalákában, a vil-
lanyszerelő, a lakatos, a kőműves, a bádogos segítségével a családi
házra felhúzott egy emeletet. Mariaville lett a ház neve. Az építkezés
nyáron történt, az iskolai szünetben, Patrik az erőltetéstől sérvet ka-
pott, azt megoperálták, a tenisztalálkozók heti egyre zsugorodtak, de
partnerem fürge maradt, rendjére győzött öregedő ellenem.

Nem sokkal az átépített ház fölnövekedése után Bernadett ismét
terhes lett. Pillangó lépte elnehezedett, ez a terhesség nem volt prob-
 lémamentes. A Kispatrik, az ötödik gyerek, nyolcadik hónapra szü-
letett császármetszéssel. Keresztbe feküdt a méhben, de kiemelték és
bár kicsike volt, virgoncnak mutatkozott. Akkor nem volt rajta sem-
mi különös, rendellenes.

Ha náluk kávéztam, vagy megittunk egy icce bort — az apósnak
volt egy kis szőlője Csanádon —, Kispatrik leállt velem pingpongoz-
ni, később, úgy kilencéves korában méltó tenisz ellenfelem lett. Tíz
éves születésnapján megnyerte fiú kategóriában, a megyei 100 mé-
teres síkfutást. „Hogyan?” — kérdeztem. „Apám, a Nagy patrik el-
mondta, az indító arcát figyeljem. Mikor az kigömbölyödik, tehát a síp-
szó előtt fél másodperccel, akkor induljak, mint a szélvész.” A nyert
ónkupa egy polcon áll Kispatrik emeleti szobájában.

Nagypatrik FIX vállalkozása kilombosodott. A városban és a kör-
nyező falvakban, sőt a tanyákon is elszaporodtak a biztonsági be-
rendezések. Barátom használt kisteherautója mellé új autót vett, egy
nagy BMW-t, melyet főleg Bernie használt. Nagyfiát, Tibort, bea-
vat ta Patrik a mesterség titkaiba, ő maga pedig korai nyugdíjazta-
tá sát kérte a gimnáziumtól.

Kispatrikot beíratták középiskolába. Harmadik napon sírva jött
haza: „Nem tudok bánni a számokkal” — zokogta. „Egyik számsor
a másik fölé ugrik, nem lehet sem összeadni, sem kivonni, sem szo-

296

Eleje:Layout 1  2012.03.13.  16:35  Page 296



rozni, sem osztani.” A mamája leült vele és lassan magyarázva, sőt
egy számológépet is segítségül véve megoldotta előtte a példákat.
A rákövetkező nap Kispatrik szipogva ment az iskolába. A számtan-
tanár felhívta felelni. A nehézségek megismétlődtek, a számsorok ug-
ráltak a táblán is, Kispatrik sírva ment haza és nem ült le mamája
mellé a példákat megoldani. Nagypatrikon volt a sor. Egy zacskó
borsót vett elő és a borsószemekkel illusztrálva oldotta meg a szám-
tan feladatot. Kispatrik csak nézte az apját, morzsolgatta a borsósze-
meket és ismét elpityeredett. A rózsafüzér tizedjeivel megbirkózott.

A szülők pszichológushoz vitték a gyereket. Az mindenféle pró-
bákat, teszteket csináltatott vele — volt, ami sikerült, volt, ami nem.
A bonyolult tesztekkel Kispatrik nem tudott mit kezdeni. „Tartsák
otthon a gyereket egy fél esztendeig, egyszerű munkaterápiát írok
fel neki, azt csinálja. Aztán majd meglátjuk.” A munkaterápia faha-
sogatásból, krumplipucolásból és a baromfiak ellátásából állt. Ber -
nadett tágas udvarának felét felásatta, veteményes kertet kerített be-
lőle, a másik fele dróthálóval védett baromfiudvar lett, kacsák, libák,
csirkék otthona. Kispatrik jól megfelelt a feladatoknak. Szabad idejé -
ben TV-t nézett vagy egy Benedek Elek-mesekönyvet olvasott. Min-
dig ugyanazt. Ha végére ért, kezdte elölről. Nagypatrik bejárt a vá-
ro si könyvárba, a szép bajai épület azelőtt díszes zsinagóga volt.

Híres pszichiáterek könyvét olvasta, tanulmányozta. Sigmund
Freud, Carl Jung és Walter Fraser, amerikai „shrink” (zsugorító)
műveit, aki pszichés elváltozásokra főleg a gyógyszeres kezelést ja-
vallta. Elmúlt a félév, előhúzták otthon a számtanirkát. Kispatrik
ré mülten közölte, hogy a számok szeme előtt ugyanúgy ugrálnak,
mint annakelőtte.

Pécsre vitték egy pszichiáterhez, skizofréniát állapított meg (ig aza
volt?) a gyereknél. A felírt orvosságok nem segítettek. A gyerek elérte
a serdülőkort, pingpongban és teniszben méltó ellenfele lett apjának,
engem laposra vert, de Benedek Eleknél most sem jutott tovább.

„Tudod — monda Nagypatrik nekem —, egyikünk sem egészen
normális. A terheltekben valami túlteng, ami bennünk még vissza-
szorul. Mi, úgynevezett normálisak, kormányozni tudjuk agyunk
javát — egy rész azonban zabolátlan marad —, míg a Kispatrikhoz
hasonlóak nem tudják elrendezni az elme villódzó rétegeződéseit.”

Közben Ilonka, a legidősebb lány, elvégezte a tanítóképzőt, húgai
jól tanultak a gimnáziumban, Bernadett hajába ősz szálak költöztek,
de arca sima maradt.

Nagypatrik összehívta a családi tanácsot. A tágas konyhaasztalt
ülték körül, mindegyikük előtt egy pohár narancslé és néhány cso-
koládé keksz állt. Nagypatrik így szólt: „Tibor, te már érted a dol-
got, átveszed a biztonsági felszerelések kezelését. Ilonka láthatólag
szárnyra kapott, sőt menyasszony. Az ikrek hamarosan elvégzik a
középiskolát és talán számítógépes mérnök lehet belőlük. Én ela-
dom ezt a kiscsávolyi házat telkestől együtt, amin áll. A nyert ösz-
szeg ből veszek egy kis gazdaságot Érsekcsanád Harábó területén.”
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„Hazamegyünk?” — kérdezte az asszony, aki csanádi volt. Nem
zavarta férje határozata.

„Engem is visztek?” — kérdezte a nagymama erős aggodalommal.
„Az úgy lesz, hogy előbb bérelünk egy családi házat a faluban.

Ideiglenesen odatelepedünk. Aztán nekiállunk és a barátokkal,
mes teremberekkel együtt megépítjük új házunkat, az új telken.
Húsz hold föld járul a házhoz — ez lesz a gazdaság.”

Nekem elmondta, legeslegutolsó teniszmérkőzésünk után, hogy
Kispatriknak csupán a természeti élet felel meg. Mármint az állat-
te nyésztés. Almafák ültetése, szabad idejében halászás.

Mikor kész lett a harábói új ház — az eladott kiscsávolyinak sza-
kasztott mása —, Királyék — mert ez volt a vezetéknevük — meg-
hívtak vasárnapi ebédre.

Kakaspörköltet ettünk nokedlival, uborkasalátával, utána almás -
pitét, kávét. Kispatrik szolgált fel: megnőtt, megizmosodott, mo-
soly gott. Ebéd után kimentünk a csanádi révhez pecálni. Hará -
bóban gyönyörű húsos, zöldesbarna kukacok laknak a termőföld
alatt, a keszegeknek, kapókeszegeknek csemege mind. Kispatrik
paducot is fogott velük. Később elmondta, hogy van egy ötvenes
fenékhorga is, melyet alkonyatkor raknak le apjával a Dunán, más-
nap hajnalban szedik föl — olyan időpontokban tevékenykednek,
amikor a halőr nincs a láthatáron, mivel a fenékhorgászatot értel-
met lenül betiltották.

Nem kellett nagy rábeszélés, Királyéknál aludtam, a családdal
reggeliztem kilenc óra tájban. Kispatrik behozta a hajnali zsákmányt,
egy kilós pontyot és egy nagyobbacska márnát.

„Az utolsó tíz horgon sajt volt” — mondta.
„Megszámoltad?” — kérdeztem.
„Meg.”
Nagypatrik félrehívott a dolgozószobájába. Íróasztala fölött ki-

nagyított fénykép függött, rajta a család minden tagjával, apa, anya,
öt gyerek, nagymama.

„Nos, hány ember van ottan?” — kérdezte kópés mosollyal Patrik.
„Nyolc” — feleltem.
„Ahá! Tévedsz. Mert kilenc. A kilencedik rejtve van, anyja, Ilonka

hasában. Férjhez ment.”
A gazdaság virul. Az almafák — amikor el nem fagynak — hoz-

zák a termést. Az istállóban négy ló honol, hátaslovak. Patrik lovag -
ló vendégeket fogad, Kispatrik csuvakolja és kedvvel meg is üli a lo-
vakat. Négy tehén adja a tejet, reggelente Kispatrik feji meg őket.
Három tehén tejét eladják, a negyedik tejét maguk kezelik: tú ró, tej-
fel, vaj lesz belőle. Volt egy ötödik tehén is, az megszakadt bor júel-
lésben. Egy ló lesántult, szalámi lett belőle. Van hét birka, hat hasas
simafejű anyajuh, egy kerekszarvú kos, melyet Jóskának hívnak.
A baromfik csak azért nem szaporodtak el, mert hetente legalább egy
az asztalra kerül belőlük.

„Más állat nincsen?” — kérdem Kispatriktól. 
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„Van cicánk, van kutyánk, a tölgyfa tetején mókus lakik, ha leejti
a mogyorót, elviszi azt a mezei egér.”

„Van egy baglyunk is, éjjelente huhog, barátságosan” — mondja
a Nagypatrik.

Kispatrik, bár nem hanyagolja el a Benedek Elek-mesekönyvet,
mostanában rátért a Grimm-mesékre.

Nagypatrik mindennap megszámoltatja fiával a tojásokat, ilyen-
formán: 19 tyúktojás, 8 kacsatojás, 4 libatojás. Összesen hány tojás?

Kispatrik kirakja a tojásokat az asztalra: „19 + 8 + 4 = 31 tojás.”
Megkérdeztem: „Ha a menyét elrabol 5 tojást, hány marad?”
Kispatrik összeráncolja a homlokát: „A menyét nem tudja átrágni

a dróthálót. De ha mégis, akkor 26 tojás marad.”

tékozlók
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ez gyönyörű
szebb
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