
Csiszár Antal

Két perc még hátra van...

A falusi  futballpálya szélén  gyülekeztek  azok  az
emberek, akik a csapat elmaradhatatlan, vérmes
szurkolói  hírében  álltak.  Parázs  hangulatú
meccsnek  néztek  elébe.  Nem  kevesebb  dől  el,
mint  kedvenc  csapatuk,  a  Postás  egy  osztállyal
feljebb  kerülése.  Ellenfele,  a  távolabbi  Vágóhíd
csapatának  sem  volt  mindegy,  milyen
eredménnyel  vonulnak le  a  játékvezetői  hármas
síp  felhangzása  után  a  zöld  gyepszőnyegről.  A
bajnokságban ez a meccs maradt hátra. A többiek
tegnap  zárták  az  évet.  A  helyi  csapatnak  be
kellett  gyűjteni  mindhárom  pontot  azért,  hogy
bajnok  lehessen.  Jelenleg  két  pont  hátránnyal
startolt,  hogy  megelőzhesse  a  szintén
bajnokaspiráns golyó- és csapágygyári együttest.
Ellenfele, ha legalább egy pontot rabol két hellyel
feljebb  tornászhatja  magát  a  bajnokságban.
Ötödik helyezettből a harmadik helyre rukkolhat.
Bajnokság  és  bronzérem:  igazán  nagy  a  tét.
Mindkét csapatnak méltó kihívás.
–  Bizonyára  jó  meccsnek  leszünk  nézői.
Fergeteges  hazai  támadásokra,  a  vendégcsapat
részéről  szívós  védekezésre,  s  meglepetésszerű
ellentámadásra.
– Láttad a helyi televízió riportját? Mindkét csapat
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edzőjét  mikrofon  elé  szólították.  –  kérdezte  a
másik.
–  Igen,  de  a  helyiek  nyilatkozatát
magabiztosabbnak ítéltem.
– Persze.  Előnye a hazai  pálya.  A talaj  minden
egyenetlenségét ismeri.
–  Igaz,  de  éppen  tegnap  –  a  leendő  meccs
tiszteletére  gyeptéglákat  cseréltek,  igyekeztek
minden buckát kiiktatni.
Ember  tervez,  időjárás  végez.  Hajnalban  heves
zápor  áztatta  el  a  pályát.  Kérdés,  mennyire
fognak  alkalmazkodni  a  játékosok.  A  foci  igaz,
hogy  játék,  de  művészet  is.  Vannak
labdarúgózsonglőrök, ki ne ismerné Pelé, Eusébió,
Messi és társai briliáns cseleit, káprázatos játékát.
Itt  igaz  ilyen  zsenik  nem  akadnak,  de  több
ígéretes tehetség keresi helyét a nap alatt mind a
helyi, mind a vendég együttes színeiben.
Az  óra  mutatója  egyre  a  mérkőzés  kezdő
időpontja  felé  haladt.  Kisvártatva  busz
kanyarodott  a  meccs  helyszínére  tele
vendégszurkolókkal.
–  Biztatásban  nem  lesz  hiány,  mondogatták  a
helyiek.
–  Hajrá  Vágóhid!  –  harsant  a  vendégszurkolók
ajkáról a kiáltás.
A  pályán  megjelentek  a  csapatok,  s  velük  a
játékvezetői  hármas.  Térfélválasztás,  a
csapatkapitányok  kézfogása,  sípszó,  s  már
kergetik is a labdát. A várakozással ellentétben ez
a  kergetés  –  legalábbis  a  kezdetben  –
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eufemizmus  csupán.  Meddő  mezőnyjáték,  rossz
passzok,  elvétve  formálódik  egy  épkézlábnak
ígérkező  akció,  hogy  még  csírájába  elhaljon  a
lábakon.  Egy-egy  távoli  kapura  lövés  azért
felborzolta a kedélyeket, különösen azért, mert a
hálóőrök könnyelműen messzire kimerészkedtek.
Szerencséjükre  a  kapuk  fája  felfogta  azokat  a
bombákat,  melyeket  nem  lettek  volna  képesek
hárítani.
– Nagyon fontos, hogy ne csak lábbal, de fejjel is
mérkőzzenek.
–  Az  igazi  játékos  nem  csak  néz,  de  lát  is  a
pályán.
Hatásos  elhárítási  taktika  a  lesre  futtatás  a
vendégegyüttes  módszere:  lassítani  az  iramot,
elaltatni  a  védőket,  s  kihasználni  minden  rést,
amely  az  ellenfél  kapuja  felé  nyit  utat.
Eseménytelen  percek  következtek  némi
játékvezetői  felületességgel.  Ilyenkor  a  két
szurkolói tábor méltatlankodik:
– Szemüveget a bírónak!
– Láss, ne csak nézz a pályán!
Sorjáztak  a  pályaszéli  bekiabálások.  A
szabadszájúbbak nem riadtak vissza  attól,  hogy
kárhoztassák  a  bíró  felmenőit,  személyét
alacsonyabb  rendszertani  kategóriába  sorolva.
Harminc perc telt el, s még mindig nem zörgött,
no nem a haraszt, hanem a háló.
Egy  váratlan  pillanatban  a  vendégegyüttes
középcsatára megszerzett egy labdát, kapura tört,
a védők lemaradva, a kapus távol őrhelyéről és...
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Harsány sípszó törte meg a csendet, oda az akció.
Les.  A  szomszédos  település  szurkolói  köréből
felháborodott moraj hallatszott.
– Nem igaz, nem volt les!
A hazaiak megkönnyebbültek.
– Ha továbbengedi a bíró, alighanem középkezdés
lett volna. Isteni szerencsénk volt. Les vagy nem
les, ezúttal jól jöttünk ki a döntésből.
Míg  ezen  tanakodtak,  a  hazaiak  jobb  szélsője
meglátta a gólhelyzetben lévő őrizetlenül hagyott
középcsatár  társát.  Harminc  méteres  kiváló
átadása  igazi  gólpassz  lett,  csupán  be  kellett
bólintani  a  megdermedt  kapuvédő  mellett  a
labdát.
Örömmámor a hazaiak részéről:
– Végre! Ez az, amit annyira vártunk.
– Jól van, fiúk! – hangzott a biztatás.
– Hármat akarunk! – zúgták.

A tespedtséget most az iram váltotta. Egyszerre
sürgős  lett  minden:  bebiztosítani  a  győzelmet,
másrészt  egyenlíteni,  s  legalább  döntetlennel
húzni ki a maradék (nem csekély) időt.
Így szakadt vége az első negyvenöt percnek.
A  szünetben  mindkét  öltöző  afféle  vezérkari
főhadiszállás volt.
–  Nem  szabad  a  vendégeknek  lélegzetvételnyi
szuszt sem hagyni! Szögezzétek oda őket kapujuk
elé! Szoros emberfogást is kérek!
A másik térfél mestere sem maradt le utasítások
terén:
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– Fel kell lazítani a védelmet! Minden lehetőséget
ki  kell  használni  az  egyenlítésre!  Aztán  szoros
emberfogás  a  védelem  falán,  semmi  rés  nem
maradhat!  Így  van  esély  célunk  elérésére:  a
tabellán két hellyel feljebb jutásra.
Mindkét  csapat  igyekezett  megfelelni  az  edzői
utasításoknak.  Sajnos  a  játékvezető  téves
ítéleteivel elkedvetlenítette őket, másrészt kivívta
a rajongói tábor ellenszenvét, sőt a haragját. Ezen
a téren mind a vezérbíró, mind pedig a partjelzők
– rossz értelemben együtt működtek.
A  harminchetedik  percben  puskaporossá  vált  a
levegő. A hazai kapu előtt gólhelyzet adódott, a
középcsatár  egyedül  maradt  a  kapussal,  de  a
játékos kézzel tette le maga elé a labdát. Lő és a
kapus  már  csak  belülről  kotorta  ki  a  labdát.  A
játékvezető középre mutatott.
–  Csalás!  –  üvöltötték  a  nézők  –   Kezezett  a
játékos!
– A vendéglátók kapitánya tiltakozott, sárga lap.
Ekkor  a  csatár  meggondolatlanul  beintett.  Az
eredmény piros lap.
–  Nem látod?  Nincs  igazad!  Mennyiért  vetted  a
játékvezetői engedélyt?!
Minden  tiltakozás  hasztalan  lett,  a  bíró
hajthatatlan.
Egy-egy.
–  Fiúk,  mindent  bele!  Még  van  idő!  Bajnokok
lesztek!
Fergeteges  rohamok  követték  egymást,  de
eredmény nélkül. Váratott a gólöröm.
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Érett  a  hazai  csapat  gólja,  de  csak  nem  érett
meg.
A  bírói  hármas  –  hűen  eddigi  „egyenletes
teljesítményéhez” hibát hibára halmozott. Szöglet
helyett kirúgás, illetve fordítva.
A  vendégek  színészkedtek:  egyik  játékos  úgy
„esett el”, hogy labdát közel, s távol nem láttak.
És  mi  lett?  Természetesen szabadrúgás,  mely  a
kapufán csattant
– A lelkeden szárad, ha elvesztjük a meccset! – ez
már komoly fenyegetés volt.
A  nyolcvannyolcadik  percben  úgy  tűnt  eldől  a
bajnoki cím sorsa. A hazaiak lefutották a védőket,
de minő szerencsétlenség, a focista elcsúszott a
füvön,  a  labda  elpattant,  egyenesen  egy  védő
lába elé.
Egymás  hibáiból  éltek  a  játékosok:  ahogy
elpattant  a  labda,  rossz  lekezelés  után
visszakerült az ellenfélhez, indulhatna az akció.
Micsoda döbbenet! A játékvezető a meccs végét
jelezte.
– Dobd el az órád, még két perc hátra van!
A  hazai  csapat  edzője  felugrott,  s  már-már
befutott volna a pályára, hogy elégtételt vegyen.
A partjelzők a bíró pártjára álltak.
–  Gazemberek,  eladtátok  a  meccset!  Mennyit
kaptatok a bíráskodásért?
Kétségbe esett, letargiába zuhant hazaiak. Fuccs
az aranyéremnek.
Ekkor már a pályát ellepték a dühös szurkolók, s a
gyep ökölvívó ringre kezdett emlékeztetni. Hazai
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és  vendégnézők  ökölharcában  lehetett
„gyönyörködni”. Itt nem volt üresjárat, késhegyig
menő küzdelem volt, csak itt nem holmi bírói síp,
hanem  rendőrök  jelezték  a  „meccs  végét”.  Kit
rendőrőrszobára, kit kórházba vittek, s másnap a
sport-  és  egyéb  újságok  veretes  cikkben
számoltak be a történtekről.
A  játékvezető  sebeit  tizennyolc  öltéssel  varrták
össze, s további küzdelemre volt kilátás: védő és
vádló párharcára a bírói pulpitus előtt.
Játékvezetőnk  visszaadta  engedélyét,  s  a
továbbiakban  mindentől,  ami  a  focival
kapcsolatos, távol tartotta magát.
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