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PÁTKAI TI VA DAR

foci@hu.morzsák
Te kin télyt pa ran cso ló, min den re el szánt szur ko ló volt. Me gye szer te fél ték az el len -
fél druk ke rei. Nem is tõ le ret teg tek, in kább az es er nyõ jé tõl. Ha va la ki egyet len
rossz szót me ré szelt szól ni ked ven ce i re, más fél má zsás sú lyá val adott te kin télyt
nem tet szés ének, no és az el ma rad ha tat lan es er nyõ jé vel. Úgy vág ta fej be, szúr ta
has ba az el lent, hogy men tõ ért kel lett ki ál ta ni. Meg tör tént ez ne megy szer a pá lya
szé lén. A gyõ ri men tõ sök jól is mer ték.
Egy is ten há ta mö göt ti fa lu csa pa tá ért szo rí tott vi lág éle té ben, Sokorópátkáért.
Jól le het, csa pa ta so ha sem ju tott egy rõl ket tõ re. Ha lá los ágyán sem hagy ta el hu mo -
ra: ha az idén nem jut nak föl a gye re ke im a já rá si há rom ba, ke resz tel jék át a csa -
pa tot Sokorópátkai Ha nyatt ES SE név re.Mind ez a hat va nas évek ele jén tör tént, s
bi zony még ma is a já rá si ne gyed osz tály ban ját sza nak a fi úk.
Hogy ki volt ez a köz tisz te let ben ál ló vér mes szur ko ló? Ha hi szik, ha nem, a fa lu
bá ba as  szo nya, Kellermayer Gi zi né ni. Õ se gí tett en ge met is a nap vi lág ra, hát cso da-
e, hogy ra jon gok a fo ci ért?!

•

Mi ért min dig a gyer mek kor jut eszé be leg elébb a fut ball ról az em ber nek? Ta lán,
mert ak kor még min den le he tett vol na, akár a ma gyar vá lo ga tott cen te re is?
Ki fut ni a Nép sta di on zöld gye pé re. De ho gyan? Úgy, mint Sán dor Csi kar vagy
Tichy La jos? Ne kem a bra zi lok tet szet tek, aho gyan a já té ko sok le ha jol tak, meg -
érin tet ték két (!) uj jal a föl det, az tán ke resz tet ve tet tek. Hát igen, azt hi szem, ez az
ér zés le he tett a leg jobb a vi lá gon. Leg szí ve seb ben ezért let tem vol na fut bal lis ta.
A le lá tó föl mo raj lik. Mit föl mo raj lik? Föl zúg, ami kor a hár mas síp szó ra meg len dí -
tem a lá bam és fi no man oda to lom a lasz tit a bal összekötõnek.... 
Mi ért is nem let tem fut bal lis ta? Nem olyan egy sze rû ez. Én ma is az va gyok tu laj -
don kép pen, csak effektíve nem. Na, kezd jük a leg ele jén.
Itt, ezen a ré gi fo tog rá fi án a gyõrsági (ak kor még Ság) is ko la ud va rán ál lok.
Az is ko la épü le te el ta kar ja a pan non hal mi vá rat. Nyár van, hét éves le szek no -
vem ber el se jén, lát szik raj tam, még nem jött el a vi lág vé ge, még nem ve szí tet -
tük el a vi lág baj no ki dön tõt a nyu gat né me tek kel szem ben. Édes apám ho zott el
ma gá val a fa lunk ból Sokorópátkáról, ök rös sze kér rel, mert ezen a na pon tett
mes ter vizs gát a Kokas úr nál. Bor bély inas ból bor bély mes ter lett. Er re az al ka -
lom ra be ígért ne kem egy iga zi fû zõs bõrlasztit. Lám, úgy szo rí tom a hó nom
alatt, mint a Na pot. Azt mond ta: na, gye rek ez a ti éd, nem egé szen va do na túj,
de meg vizs gál tam a fo ci bel sõt, hi bát lan a csö cse, nincs ki páll va, a fû zõ je is
bõr bõl van! Ak kor jó, mond tam va la mi ilyes mit. Azt is hoz zá tet te, hogy sze ret -
né, ha meg ta nul nék úgy fo ciz ni, mint a Kotász An ti a Hon véd ban. Nem tu dom,
mi ért a Kotász tet szett ne ki. Ne kem a Csi kar, a Bozsik, a Pus kás, meg a
Hidegkuti. Most már tu dom, mi ért õ volt a pél da ké pe. Azért, mert a pa raszt em -
ber nek a gürizõs, hasz nos já té kos tet szik.

•

Apám bor bély mû he lye több volt bor bély mû hely nél. Amo lyan fa lu si agóra. Rá adá -
sul járt a Sza bad Nép, ké sõbb a Sza bad Föld és a Lu das Ma tyi. Nota bene, egy ak -
ko ri ban rit ka ság nak szá mí tó vi lág ve võ rá dió is ott böm bölt reg gel tõl es tig. Te lep pel
és ak ku mu lá tor ral mû kö dött vil lany áram hí ján. Igaz, nem so ká ig. A ma gyar-nyu -
gat né met vi lág baj no ki dön tõ nap ján már dél ben nem volt ülõ hely a mû hely ben.
Ezért az tán apám ke reszt be for dít va a rá di ót, ki rak ta az ab lak pár ká nyá ra, hogy a
kin ti ek se ma rad ja nak le sem mi rõl. A vá ra ko zó, jó han gu la tot csak te téz te, hogy
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kör be jár tak a nohaborral és otel ló val meg töl tött de mi zso nok. Va ló szí nû leg nem volt
élet biz to sí tás apám ke ze alá ül ni. Egy bo rot vá lás ere jé ig bi zo nyá ra nem. Mind ezek
fé nyé ben és a vi lág baj no ki dön tõ vég ered mény ének is me re té ben nincs mit cso dál -
koz ni azon, hogy szo mo rú vé get ért e nap. Apám ugyan is a rá di ó ban ke res te a hi bát.
Úgy vág ta ki az ut cá ra a mec  cset kö ve tõ en, hogy so ha töb bé nem jött ki hang a „tor -
kán”. Sír va sze de get tem ös  sze az al kat ré sze ket az árok part ján. Meg fo gad tam, nem
le szek fut bal lis ta.

•

A fa lu nak so ha sem volt egy va la mi re va ló fo ci pá lyá ja. Tud ni il lik nincs ott egyet len
négy zet mé ter sem, amely ne lej te ne va la mer re. Ami kor kez dés elõtt föl dob ta a bí -
ró az egy fo rin tost, a nyer tes min dig úgy vá lasz tott tér fe let — érthetõ mó don —, hogy
az el sõ fél idõ ben hegy nek föl fe lé, a má so dik ban majd völgy nek ját sza nak. A pá lya
mel let ti szom szé do kat ne is em lít sük. Bal ról Tomolák bá csi, jobb ról Re gi na né ni ve -
szé lyez tet te a mér kõ zés vég ki me ne tel ét. Ha úgy tar tot ta ked vük, kony ha kés sel vet -
ték vé rét a fut ball lab dá nak. Te het ték, mert a kert jük ben vagy az ud va ruk ban lan -
dolt oly kor-oly kor a lasz ti.
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Meg elé gel ve a fa lu elöl já rói a foly to nos ci va ko dást, úgy dön töt tek, Pátkapusztán, a
fa lu tól négy-öt ki lo mé ter re új fut ball pá lyát je löl nek ki. Ala cso nyan fek võ te rü let volt,
de leg alább sík, mint ál ta lá ban a mér kõ zé se ket ve ze tõ bí rók agya. Ha pár csepp esõ
esett? A já té ko sok bo ká ig a ta laj víz ben. Ha hét ág ra sü tött a Nap? Ment a csa pat nak
a já ték, mint öreg apám ha sa a pim pós bor tól. Ezért az tán a fa lu fut ballt sze re tõ fe le
szá raz sá gért imád ko zott, a mó do sabb gaz dák pe dig esõ ért. Az imád ság, akár hogy is
ves  szük, meg hall ga tás ra ta lál ta tott, mert hol zu ho gott az esõ, hol az aszály fe nye ge -
tett. Így tör tént, hogy egy szer ki ka pott a csa pat, más  szor nyert. Ezért mond ják ma
is a sokorópátkai fut bal lis ták ra: olya nok vagy tok, mint az idõ já rás.

•

Ha volt még gyen gébb csa pat a fut ball tör té ne lem ben a pátkaiakénál, az csak a tényõiek
csa pa ta le he tett. A szom szé dos fa lué. De ám nem azért, mert szom szé dos fa lu...
Tényõ is a já rá si négy ben kop tat ta a lab dát. Szó sze rint. Mert ered ményt azt nem
tu dott fel mu tat ni. Elég gé be szé des volt a gól ará nyuk: 0:79! Ám az õszi utol só for du -
ló ban cso da tör tént. Egy nul lá ra nyert a csa pat. Va jon mi tör tén he tett, ki rúg hat ta
az egyet len ár va gólt? A me gyei na pi lap sport új ság író ja en nek akart utá na jár ni.
El ha tá ro zá sát tett kö vet te. Egy szép no vem ber vé gi na pon fe lült az au tó busz ra,
irány Tényõ. A lap in dí tó ér te kez le ten már a cikk cí mét is be dik tál ta: A tényõi „cso -
da csa tár”. El sõ út ja még is csak a csa pat edzõ jé hez ve ze tett, akit sze mé lye sen is is -
mert. Jól in dult az egész, hi szen kí ván csi kol lé gánk egy disz nó tor kel lõs kö ze pé be
csöp pent. No sza kis üs ti, resz telt máj, egypohár bor, kétpohár bor, hur ka, kol bász,
sokpohár bor...
- Hát hogy is volt Fe ri kém az a szép ta lá lat?
- Az úgy volt, hogy men te ni akart az el len fél sze ren csét len hát véd je...

•

Szû keb ben vé ve, szü zes sé gem félig-meddigi el vesz té sét is a fo ci nak kö szön he -
tem. Azt hi szem, raj tam kí vül még so ha sen ki nek nem si ke rült úgy be há lóz ni
nõt, mint ak kor ne kem! 
Ugye, egy ilyen fon tos dá tu mot il lik meg je gyez ni? Ezer ki lenc száz hat van ket tõ ok tó -
ber má so dik va sár nap ja, a sokorópátkai bú csú nap ja. Egy ma gá ra adó fa lu si csa pat
a bú csú nap ján min dig ha zai pá lyán ját szik az el len fél lel. Az ügyes ke zû po li hisz tor,
Jelencsics Pis ta bá csi ép pen hogy csak el ké szült a va do na túj ma dza gos ka pu há ló fo -
ná sá val. Gyer me kek kö ré ben ki tün te tés nek szá mí tott mér kõ zés elõtt a há ló fel ag ga -
tá sa, nem an  nyi ra utá na a le sze dé se. Egy más nya ká ban ül ve ér tük el a fel sõ lé cet.
Ne kem az nap leg na gyobb bá na tom ra ez utób bi ju tott. Mint ké sõbb az tán ki de rült,
nem is bá na tom ra, in kább örö möm re. Tör tént ugyan is, hogy le ag gat va a há ló kat, be -
hány tuk azo kat a szer tár ba, csa pot pa pot ott hagy va, si et tünk a bú csú ba csa joz ni.
A ven dég ség ben lé võ kis lányt büsz kén kí sér tem ro ko na i hoz va cso ráz ni egy dör gö -
lõ dzõs tan gó után. Mi vel a fut ball pá lya mel let ti má so dik ház volt az úti cél, eszem be
vil lant a nyit va ma radt szer tár. A töb bit az önök fan tá zi á já ra bí zom.
Igen ám, csak hogy a ven dég lá tók édes ap já nak, Vesz ti bá csi nak el fo gyott a tü rel -
me. Kö rül né zett a kör nyé ken, va jon hol kés het M.? M. anya szül ten fe küdt alat tam,
ke ze-lá ba be le ga ba lyod va a fris sen font, még gól tól is szûz há ló ba. Vesz ti bá csi pe -
dig egy sze ri ben ott tor nyo sult a szer tár aj ta já ban. Én ek kor iga zol tam az egyik
bölcs ma gyar köz mon dás igaz ság tar tal mát: bi zony, szé gyen a fu tás, de hasz nos. M.-
nak esé lye sem ma radt. Né hány po fon csat ta ná sá ra em lék szem, és a csönd re, és a
nagy ûr re, amely hir te len kö rül vett...
Né ha nap ján, ha ös  sze fu tunk, még ma is cin ko san ös  sze ka csin tunk. Sen ki sem tud -
ja raj tunk kí vül, mi ért. Va jon hány gólt és ön gólt lõ het tek azok ba a há lók ba?

(Utó irat: A fut ballt bi zo nyá ra az unat ko zó is te nek ta lál ták ki, mert is te ni egy
já ték, an  nyi szent!)
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