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PÁTKAI TIVADAR

Akasztófavirágok
Tegnap délután legeltetés közben bagózáson kapott bennünket hazafelé menet az öreg 

Macmillan, a téeszcsé major tehénistállójának éjjeliőre. Váltott műszakban járt, hol reggel 
hattól este hatig, hol meg fordítva. A tehénistállóra merőlegesen építették a kocaelletőket, ahol 
haverja, a Picsás Jani dolgozott, ott szoktunk cigarettázni a kalyibában, ha esett az eső. A Jani 
cserébe, hogy kapott tőlünk egy-egy szálat, soha nem árult volna el bennünket.

A mi falunkban majdnem mindenkinek volt csúfneve. Akinek nem, azon átnéztek, mint pék 
a szakadt szitán.

Az öreg ezt a csúfnevet a második világégés után kapta, amikor már javában itt garázdál-
kodtak a ruszkik. Így mondta öregapám: garázdálkodtak. A Macmillan folyton-folyvást az 
angolok meg az amerikaiak bevonulását várta.

Ha kinn ült otthon a házvégi budiban, onnan is azt kiabálta Rózájának, hogy hangosítsd föl 
azt a kurva rádiót annyuk, mert szerintem hamarosan be fogják mondani a jó hírt.

Állítólag misét is mondatott volna, hogy teljesüljön a kívánsága, de a plebános úr elzavarta 
a malac faszára, így mondták mifelénk.

– Meglássátok, nem alszunk már hármat se, megjelenik a pátkai kocsmában maga a nagy 
Macmillan. Szemílyessen koccinthatunk vele a szabadságunkra.

Ilyenkor Róza néni ráripakodott: – Haggyá má, maraggyá má! Az öreganyádnak a vasporos 
valagát, azt hozza el, te vín marha, ne mondassál velem csúnyákat!

Hát így ragadt rá a csúfnév.
A Zikó Bélán és a Kettyón kívül egyikünkről sem tudták a szüleink otthon, hogy hébe-hóba 

bagózunk. Ezért aztán minden behajtás előtt elrágtunk egy marék galagonyát, hogy ne legyen 
büdösbagós a leheletünk.

Meg is ijedtünk rendesen. Biztosak voltunk benne, fűnek-fának elkotyogja majd az öreg. 
Különösen a Sáriöcsi rezelt be, hiszen hozzájuk majdnem minden este odajárt, mert neki szeg-
ről-végről rokona volt. Azt is sutymorogták, hogy ő lehet az igazi apja. Ilyen kicsi, világvégi 
zsákfaluban, mint a miénk, mit lehet azt tudni, kinek ki a kicsodája, micsodája, szokták mon-
dani az öregasszonyok.

Ezek a vénasszonyok, ha megláttak egy állapotos asszonykát az utcánkban, már ment a 
susmus, a találgatás Hermina kispadjáról: – Na, vajon ki csinálhatta föl a Terit, a Marist, az 
Annuskát? Merthogy az a mamlasz, impotens férjeura, az biztosan nem!

Főleg a menyecskéket utálták ezek az öregasszonyok, mindegyiknek szépet mondtak ugyan 
a szemébe’, aztán alig mentek el tíz-húsz lépést, már le is szedték róluk a keresztvizet: – Mióta 
megkóstúta a nyeles húst, egyfolytába’ csak viszket nekijje!

A szapulást mindig így fejezték be: – Na, ez is több fütyköst fogott a kezébe’, mint kilincset!
Abban egyeztünk meg, ha a Macmillan beárul bármelyikünket is, akkor bosszút fogunk áll-

ni rajta. De akkorát, hogy amíg él, megemlegeti. Ezt már a Sáriöcsi tette hozzá. Azt is mondta 
még, majd otthon kigondolja a haditervet és a másnapi legeltetéskor elmondja, hogyan verjük 
át a Macmillant.

Amúgy igen értett ezekhez az átverésekhez. Egyik kedvenc trükközése volt, amikor kirakott 
–  hol a csókási boltnál, hol a kuglizónál – egy papírgalacsinnal kitömött bukszát. Szórt melléje 
némi aprópénzt. Aztán, ha lehajolt érte valaki, ügyesen megrántotta a szurkos fonalat, amit elő-
zőleg ráapplikált a bukszára. Ritka kivételtől eltekintve, mindenki lehajolt a bukszáért. Hiába 
derült ki hamar a turpisság, mégis évekig tudta csinálni, mert meglátása szerint a parasztnál 
nincs kapzsibb ember a világon.

Általában hagyta, hogy fölvegyék a bukszát. Legtöbbször nem volt neki elég, hogy szem-
be röhöghette az áldozatát. Ha nála gyöngébbnek ítélt meg valakit, jól el is agyabugyálta. 
Előlépett a bokorból, már ütött is: – Na, az anyád szűz máriáját, el akarod venni a keservesen 
megkeresett zsebpénzemet, holnapra leszámolod nekem a dupláját, különben megbaszom az 
öreganyádat is!

Félt tőle az egész falu, nem mertek vele kikezdeni, amióta robbanó gyutacsot találtak nála. 
Egyikszer fizikaórán ilyen bányászgyutaccsal robbantotta le az egyik ujját, aminek csodájára 
jártak. Mindenki szörnyülködött, hogy a Sáriöcsi ujja az osztályteremben egy véres bőrcafaton 
lóg a mennyezetről.

Elvitte a szirénázó mentő, mondják, miután megoperálták, átvitték a győri ávósok börtö-
nébe kihallgatásra és ott jól elpicsázták. Néhány nap múlva kiengedték, hazajött, de iskolába 
még nem járhatott. Itthon mindenkinek azzal dicsekedett, hogy a Rákosi neki rokona, azért 
nem eshet bántódása sohasem. Tudtuk, hazudik, mert hazudozott akkor is, ha nem volt muszáj.

A falu többsége inkább a Rákositól meg az ávósoktól félt, így aztán, ha nem is hitték el a 
hazugságait a Sáriöcsinek, csak-csak féltek tőle.

Évekkel később már a balinkai bányában volt vájártanuló, amikor Jurij Gagarint föllőtték a 
világűrbe. Annak tiszteletére, hogy ifjú szocialista brigádjuk fölvette a Gagarin nevét, kaptak 
három nap rendkívüli szabadságot. Ez néhányunknak igen kapóra jött. Nem csak azért, mert 
ilyenkor a Sáriöcsi mindig hozott nekünk finom cigarettákat és olyan különleges rumot, amit 
elmondása szerint csak a bányászboltban lehetett vásárolni vájárigazolvánnyal, hanem mert 
hozott magával egy Vörös Szikra magnetofont is, amiről mi addig még csak hírből hallottunk. 
Annyit tudtunk róla, tökéletesen visszaadja az ember hangját, ha belebeszél a mikrofonjába.



3838

Amikor elmondtuk a Sáriöcsinek, hogy a mi úttörő-csapatunknak riportot kell készíteni a ser-
téshizlalda éjjeliőrével, Picsás Janival, igen megörült, azonnal fölajánlotta a magnetofonját.

Állítólag a Jani mindent látott, amikor elhúzott Gagarin űrhajója a disznószállások fölött.
– Semmi gond, drága aranyos kisöcsém! Visszük a magnetofont, aztán majd elmesélheti 

bele – mondta, de azért kételkedett, mert azon nyomban hozzá is tette: – Hogy az anyjának a 
picsájába láthatta ez a vadparaszt, amikor olyan vastag szemüveget hord, mint a szódásüveg 
talpa, ráadásul nem is éjjel röpült a Gagarin!

Egyrészt örültünk, hogy velünk jön, mert a Sáriöcsi igen jól ismerte a Janit. Sokszor kijárt 
hozzá a téeszcsémajorba éjszakánként. Másrészt nem örültünk, mert néha minden ok nélkül 
belékötött, böszmélkedett vele.

 ̶ Be szoktam jól baszatni ezt a buta parasztot büdös répacefrés pálinkával, aztán amikor bever-
te a szunyát, mehettem capcarázni a környékre. Mire magához tért, én már minden mozdíthatót 
elcsóreszoltam a téeszcsémajorból. Volt úgy, hogy egy éccaka kettőt-hármat is fordultam. 

Annak tényleg híre ment a faluban, amikor berúgatta a Janit. Bezárta az ólba a malacok 
közé, betakarta szalmával, és azzal dicsekedett, hogy nem vették észre a malaclopást, mert a 
Janit is malacnak számolták a szalma alatt a kiküldött elvtársak.

Persze hogy észrevették, vissza is kellett vinnie a lopott malacot. Ekkor sem merték felelős-
ségre vonni, mert ’56 óta meg folyton azzal dicsekedett, hogy a „Kádár Jani bácsi” a rokonuk.

Amúgy sem számított mifelénk bűnnek, ha valaki lopott a közösbül, majdhogynem köte-
lező volt, aki tehette, hát lopott is rendesen. Öregapám szerint az a csoda, hogy ezeregyszer is 
szétlopták már ezt az országot, benne a Béke téeszcsével, és még mindig egybe’ van.

Nem az országúton, hanem a Cipó-dombot átszelve közelítettük meg a téeszcsémajort. Így 
legalább fél kilométert spórolhattunk. Nehéz volt a magnetofon, ráadásul egy demizson bort 
is cipeltünk magunkkal.

A Sáriöcsi szerint a Jani beszélőkéjét egyedül a szesz oldja meg. A biztonság kedvéért rumot 
meg szivart is vittünk.

Jani a háromlábú suszterszékén ült szokott helyén, a kalyiba előtt. Amikor észrevett ben-
nünket és meglátta, hogy fehér ingben, úttörő-nyakkendőben közelítünk feléje, mint akit hátba 
lőttek sörétes puskával, fölpattant a székről, bespurizott az elletőbe. Egyedül a Sáriöcsi tudta 
kikönyörögni onnan, akin nem volt se fehér ing, se nyakkendő, csak vájársapka, amire olyan 
büszke volt, hogy még éjszakára se vetette le, állítólag abban is aludt.

Elmondtuk mi járatban vagyunk, de Jani az istennek sem akart kötélnek állni. Méregette a 
magnetofont, körbejárta, megkocogtatta, aztán visszament az elletőbe. Ekkor a Sáriöcsi be-
nyögte, el tudja intézni a téeszcséelnöknél, hogy erre a hónapra dupla munkaegységet kapjon. 
Azt is mondta neki, ez a riport hazafias kötelesség, hiszen a komonizmus győzelmét ünnepel-
jük ezzel a hősi tettel, és úgy tudja, hogy aki saját két szemével látta a Gagarin hősi tettét, látta 
röpülni, még Moszkvába is elviszik vonattal jutalomutazásra, első osztályon! Mi meg csak 
néztünk ki a fejünkből, hogyan tud a Sáriöcsi ilyen hazugságokat kitalálni.

Na, több se kellett a Janinak. Alacsony, nyizgár, sánta ember volt, alig bírta szájához emelni 
a demizsont. Közben a magtárból, az öreg Mikustól kellett kérnünk hosszabbítót, mert az el-
lető konnektora messze volt. Mielőtt a Sáriöcsi bekapcsolta a magnetofont, megkérte a Janit, 
hogy töviről-hegyire mondjon el mindent, amit látott. Jó hangosan, bele a mikrofonba.

– Hát az úgy vót, hogy aznap babfőzelékkel zabáltam teli magamat, az asszonypajtás még 
rakott a tarisznyába is, hogy vidd el magaddal aptyuk, mer’ sohase lehessen tudni. Ölég az hozzá, 
hogy ehun űtem benn, eccer csak rámgyütt a megveszekedett hascsikarás. Na, gondútam, ebbű 
Jani előbb-utóbb fing lesz vagy fos, de olyan ám, hogy rátekeredik a lábad szárára is. Kiszalad-
tam hát, ide e. Annyira, de annyira csikart, hogy csillagokat láttam, pedig akkor még nem is vót 
teljesen este. Télleg csillagot láttam. A fejem fölött, olyan jó magassan elhúzott valami fínyessíg. 
Aztán, amint jobban megníztem, mondok, te Jani, ’iszen ez nem is szputnyik, nem is Szent Lőrinc 
könnye, nem is a Göncöl szekere hullattya a szalmát, hanem ez egy űrhajó lehet.

– De hát hogyan tudta a János bácsi megkülönböztetni a szputnyikot az űrhajótól? – kérde-
zett közbe a Bincsik.

– Hogy-hogy, hogyan? Hát úgy, hogy az egyik kisebb, a másik nagyobb. Na, ölég az hozzá, 
ez a nagyobbik fajtábú vót, az hétszentsíg. Annyira belefelejtkeztem a nízísibe, de annyira, 
hogy menten elmúlt a csikarásom. Mondtam is magamnak, hejj te Jani, jól nízd meg mer’ illyet 
nem mindig lácc!

Láttam, hogy a Sáriöcsi alig bírja visszatartani röhögését, ezért aztán előkapta a rumot és a 
szivart. Pedig ekkorra már jócskán csillogott a Jani szeme, vörösödött az orra. Amikor húzott 
egyet a rumos üvegből, a Sáriöcsi kikapcsolta egy pillanatra a magnetofont, és ráförmedt, 
hogy hát idefigyelj te Jani, honnan az anyád picsájából láttad te ezt, amikor a Holdat is alig 
veszed észre?

– Én e? Én ne venném észre a Holdat? Még azt is láttam, amint térűtt-fordút ez a Gangarin, 
vagy hogy a francba híjják, aztán olyan éjfél magasságába’ egyszer csak behúzhatta a 
gatyafíket, mert szíp lassan ereszkedett le a Holdra. Na, mondok, te Jani, ennek fele se tréfa! 
Gondútam, sürgősen valami föllebb való fődet köll keresni, mert onnan jobban látok. Men-
tem, szaladtam a Cipó-domb tetejére, ahogyan csak bírta a rossz lábam. Ipp’ akkor értem oda, 
amikor kászálódott kifelé az űrhajóból ez a jóember. Olyan csíkos forma ruha vót rajta, aztán 
csúszott srégizavé lefelé a Holdon. Na, modok, állj meg pajti! Ha má’ odaevett a rosseb, le ne 
essél nekem onnan!

Egyre szaporábban húzogatta Jani, hol a demizsont, hol a rumos üveget. Egyre sűrűbben akadt 
össze a nyelve, úgy kellett kihámozni, mit is akar mondani, miközben nagyokat ásítozott.
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– Há’, egyszer csak látom ám, valaki megfogja a grabancát, aztán visszahúzza. Na, mondok, ez 
csak a Jóisten lehet. Jobban megnízem, hát ez nem is a Jóisten, hanem a Jézus urunk, aki Pünkösd-
kor fölment a mennyekbe. Az, amelyik föl van föstve a mitemplomunk mennyezettyére. Há’ még 
jobban megnízem, papucsba’ vót, nem ám gumicsizmába, az annya boldogságos szűz máriáját! 
Télleg jó dóguk lehet ezeknek ott a mennyországba’! … De jól mehet a soruk. … Amúgy meg 
szíp, ezüstös köntös vót rája terítve, hasonló tarisznyája vót, mint nekem. Elővett valamit belőle, 
aztán odaadta ennek Gangarinnak. Asszem, bibliaféle lehetett vagy imádságos könyv…

A Sáriöcsi odalépett a magnetofonhoz, megint kikapcsolta, visszatekerte, bíbelődött vele 
néhány percig.

– Ide figyelj Jani! Most már nem kapsz több cefrét! Baszom én a te körösztanyádat! Ezt az 
istenes részt most letöröljük a magnetofonról, mert ez a lőtéri sánta kan kutyát sem érdekli. Ha 
újra bekapcsolom majd a masinát, akkor azt fogod mondani, hogy Vlagyimir Iljics Leninnel 
találkozott a Gagarin. Értve van? Sokkal jobban hangzik, meg aztán sokkal jobban örülnek 
majd ennek a riportnak Moszkvában, ha viszed magaddal a jutalomutazásra.

Ezt már aligha hallhatta a Jani, mert hátra nyeklett a feje és úgy horkolt, csak úgy zengett 
belé az egész ellető.

Beigazolódott, a Macmillan sajnos beárult bennünket. Ezt onnan tudtam, hogy apám behíva-
tott a borbélyműhelyébe. Erőszakosan a szájamba dugott egy Munkás cigarettát, meggyújtotta, 
mondta, szívjam csak bátran. Szívtam, fújtam, tettetve az ügyetlent, mintha most láttam volna 
először cigarettát. Persze apám átlátott a szitán. Minden kuncsaft szeme láttára, akkora pofont 
kaptam, hogy szikrázott a szemem, a cigaretta pedig a köpőcsésze mellett landolt. Rámparancsolt, 
vegyem föl, most már szívjam el, mert nem olyan időket élünk, hogy pazaroljunk.

A Sáriöcsi is lebukott. Másnap legeltetés közben előadta, mi a terve a Macmillannal. Tud-
tuk, most is hazudik, mert ezt a tervet a Kapcsándi találta ki. Aztán beismerte, hogy na jó, ő 
csak továbbfejlesztette.

Így mondta: – Meg fog dögleni! Halálnak halálával fog ezért faszulni! Kikergetjük ebből a 
büdöskurva világból! Megtudakolta, hogy pénteken este hattól reggel hatig lesz éjjeliőr a hosz-
szabbik tehénistállónál. Összetoborozott bennünket, csókási haverokat. Nem volt túl nehéz, 
mert általában együtt gombolyítottunk. A szüleink nem nézték jó szemmel, ha a Sáriöcsivel 
gombolyítunk, mindig mondták, hogy az egy akasztófavirág, jobb, ha távol tartjuk tőle ma-
gunkat.

Amikor teljesen besötétedett, akkor indultunk a téeszcséistállóhoz. Már odafelé menet szét-
osztotta a bandát. Mindenkinek egy-egy bejárati ajtóhoz kellett guggolni. Nyolc bejárati ajtó volt, 
mi is nyolcan voltunk. A terv szerint a Sáriöcsi karmesteri intésére el kellett oldoznunk egy-egy 
tehenet a jászoltól, és jó nagyot rácsapni a farára, hogy elinduljon a belső placc felé. A placc kö-
zepén, kisasztalára borulva bóbiskolhatott most is az öreg Macmillan. Nem láttunk jól, mert csak 
huszonötös égőkkel volt bevilágítva ez futballpályányi hosszú istálló. Ezért hordozhatta magával 
a viharlámpát is. Ha valamelyik tehén elszabadult, komótosan fölállt az asztaltól, szuszogott, föl-
csavarta a viharlámpát és elindult a bőgés irányába. Megkötötte. Visszaült. Néha át szokott hozzá 
jönni Picsás Jani az elletőből. Ilyenkor általában snapszeroztak vagy kettes ultit játszottak, amíg 
össze nem vesztek. De mindig összevesztek, mert a Jani svindlizett. Állítólag meg voltak jelölve a 
lapjai. A kalapja most is a feje búbján. Azt beszélték róla a faluban, hogy még a gyerekeit is kalap-
ban csinálta. A leánya keresztelőjekor az ünnepi asztalnál le akarta venni, de akkor meg beleejtette 
a húslevesbe. Na, azóta le nem veszi, hozzá nőtt.

Először a Kapcsándi engedett el egy marhát. Az öreg szó nélkül megkötötte, visszaült a he-
lyére. Néhány perc múlva én kerültem sorra, természetesen az istálló másik végében. Aztán jött 
a Tonó, a Bincsik, és így tovább. Egyre idegesebb lett a Macmillan. Hangosan szidta az etető-
ket, hogy mi a büdős szűzmáriáját etettek ezekkel az állatokkal, hogy egyre másra odahagyják a 
jászolt, és bebőcörögnek a placcra, pedig ő rendesen megkötötte őket a fejés után. Csak ezután 
jött a hadd el hadd! A Sáriöcsi intésére, minden kezdődött elölről. Most sűrűbb időközökben 
kellett elengednünk a marhákat, annyi különbséggel, hogy be is kellett kennünk tehénszarral a 
kötelet. Szalmacsutakkal, óvatosan vettük föl a szart, végigkentük a kötelet, jó vastagon.

– Hogy azt a leborult hétszentségit ezeknek kibebaszott jószágainak! Nem ölég, hogy elsza-
badulnak, még össze is szarozzák saját kötelüket. Hát mit vétettem én neked jóuram? Gyere le, 
mondjad el! Mert ha én megyek föl hozzád, azt megemlegeted!

Cifrázta, mondta a magáét az öreg Macmillan, miközben kórusban bőgtek az általunk elol-
dozott marhák. Fél órába is tarthatott mire visszakötözte őket a jászolhoz. Volt, amelyik még az 
istállóból is kikóválygott, vissza kellett terelni. Miután az utolsót is bekötötte, megállt a placc 
közepén, fújtatott, köhögött, csúnyán zihált. Levette a kalapját, megtiporta a ganékihúzónál. 
Káromkodott, káromkodott, mint a kocsis. Gőzölgött kerek, kopasz feje. El akart indulni az 
asztal felé, de összecsuklott.

Sejtettük, itt rettenetesen nagy baj lehet. Nem szerettük volna, hogy észrevegyen bennünket 
valaki a majorban, ezért nem is széledtük széjjel, hanem ruhástól ugráltunk bele a közeli silós-
gödörbe. Szerencsénkre csak térdig merültünk el az áthatóan büdös, cupákos lébe.

Valamit megneszelhetett a Jani, mert ha sántikálva is, futott át az elletőből. Körülnézett: – 
Akasztófavirágok! – mondta hangosan.

Lehet, hogy észrevett bennünket. Vagy csak a Sáriöcsit, aki utoljára ugrott a gödörbe. Azután 
sietett vissza, a magtár épületéhez. Ott jajveszékeltek, kurblizták a telefont az öreg Mikussal.

Nem tudtuk, mennyi idő telhetett el, mert elveszítettük az időérzékünket. Néztünk a sárten-
gerben küszködő, távolodó mentőautó után. Azt hiszem, mindannyian éreztük, hogy itt most 
valami végérvényesen lezárult az életünkben.


