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FE KE TE VIN CE

HAJ DA NI MÉR KÕ ZÉ SEK
Törekvés — Vendég

Hol vol tak még ak ko ri ban a kü lön fé le, test vér te le pü lé sek kö zöt ti ta lál -
ko zók, vá sár ral egy be kö tött faj tyúk, faj li ba és pá lin ka ki ál lí tás sal, sza -
bá lyos be ne ve zé sek kel, rész vé te li dí jak kal és szpon zo rok kal, ahol a vér -
me sebb le gé nyek fo ci ban, tyúk ker ge tés ben és li ba haj tás ban, de a pá lin -
kás buty kos ürí té sé ben is tisz tes ség gel ös  sze mér het ték ügyes sé gü ket,
ere jü ket és be fo ga dó ké pes sé gü ket. Hol vol tak még a fa lu si elöl já rók,
vá lasz tot ta ink, akik szí vü kön vi se lik a nép sor sát és el in té zik a köz pont -
ban az ilyes mik hez szük sé ges jó vá ha gyá so kat. Hol vol tak a mér leg ház -
ból át ala kí tott csi nos ru ha tur ká lók, ahol ma nap ság egész csa pat ra va ló
me ze ket, ga tyá kat vá sá rol hat, po tom áron, az em ber. Bi zony, fe le im, se -
hol. Nem volt sem mi, de az bõ ven. A töb bit pe dig pó tol ta a lel ke se dés.
Pár szék sor a mo zi-te rem bõl a DAC te her ko csi nyi tott pla tó já ra, a mi -
li cis ta a so fõr mel lé a ve ze tõ-fül ké be, egy-két ki tar tó szur ko ló, egy-két
üveg lé lek me le gí tõ az út ra (oda-vissza), s egy szom szé dos fa lu, az el len -
fé lé, amer re vet te az irányt „ide gen be” a csa pat.
Gyér, de lel kes kö zön ség vár ta min dig az ér ke zõ ket: trak to ris ták, te -
he nész le gé nyek, csa var gyá ri mun ká sok, po ron tyok, if jak, sü völ vé -
nyek, lá nyok, sze re tõk, me nyecs kék meg fe le sé gek. Utób bi a kat nem
is an  nyi ra a fo ci sze re te te, mint in kább a da ga dó iz mok, a zi há ló mel -
lek, a ke mény, ru ga nyos vád lik és hát sók lát vá nya, a fér fi as üt kö zé -
sek és el vá gó dá sok bi zser ge tõ kö zel sé ge csa lo gat ta ki a pá lya szé lé re.
No meg egy kis pasz  szív iz ga lom ígé re te: mint min dig, a fél mez te le -
nül ro han gá ló fér fi nép lá tá sá nak élet ta ni ha tá sá ra kü lö nös test me leg
ke rí tet te ha tal má ba e höl gye ket, ko po nya tá ji zsib ba dást, a rej tet tebb
test tá ja kon meg nedv edzést okoz va. A köz vet len mel let tük vagy mö -
göt tük szur ko ló fér fi nép ség sem járt ros  szul ilyen for mán. A hir te len
fel he vü lõ nõi test fél re ért he tet len jel zé sei, a kap ko dó lé leg zet, az el -
foj tott, vis  sza fo gott só ha jok meg a csak ki-ki csú szó, el ha ra pott sik -
kan tá sok egy-egy for má sabb moz du lat után, nos ez a he vü let va la mi -
fé le tit kos hõátvitellel át ter jedt a fér fi ak ra is, akik alá za to san ad ták
át ma gu kat az „in gyen” él ve zet nek, az ál ló hely zet ben kis sé ké nyel -
met len át me ne ti tér fo gat-nö ve ke dés nek, a vá rat lan vér bõ ség ál dá sos
ha tá sá nak úgy az agy ban, mint az al sóbb eme le ten. Nem cso da, ha az
ef fé le tu da ti té vely gés, eny hén hagy má zas ál la pot vá lo ga tott nál vá lo -
ga tot tabb mon da to kat csalt elõ a re kedt tor kok ból. Olya no kat, ame -
lyek kö zül a leg eny hébb vál to zat is pár hó na pot ér ne a mai vi lág ban.
A szü net ben pe dig a csu rom vi zes druk ker nek, aki ös  sze szo rí tott tér -
dek kel egy fá radt moz gás sé rült ka csá zó já rá sá val és arc ki fe je zé sé vel
ara szolt a szom szé dos korcs má ba, jól meg ér de melt ser és vindemásza
tá lal ta tott — ma ko gá sig.

Hol volt ak kor még a mai szebb re mé nyû if jú ság? És hol vol tak a mai
fi nom mér kõ zé sek? A ven dég sze re tõ fo gad ta tás és el lá tás. Se hol. A fa -
lu si ak szá má ra ugyan is csak két szó ra ko zá si for ma kí nál ko zott: vagy a
lájbitépõben va ló ücsör gés né mi gyom rot ma ró dühü mel lett, vagy a
fut ball pá lya. Az egyik egye ne sen ve ze tett az alkoholiszmusz ne vû nép -
be teg ség gö rön gyös me ze jé re, a má sik pe dig még is csak „nem ze ti” ügy
volt. Egy fa lu sor sa, han gu la ta, kö vet ke zõ he ti té má ja. És jó kedv ének
meg ha tá ro zó ja. Leg na gyobb vá ra ko zás ter mé sze te sen ak kor is a me -
gyei ma gyar-ro mánt elõz te meg. Hogy aszongya: Törekvés-Vendég. Er -
re már ké szült a nép. Mert a ha zai druk ker — tud juk — más druk ker,
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mint az ide gen be li. An nak min dig iga za van. Ha pél dá ul egy fel fo ko zott
han gu la tú mér kõ zé sen a ven dég csa pat já té ko sa, meg le he tõ sen tö mény
fo gal ma zás sal, egy la za, de an nál töb bet sej te tõbb moz du lat tal leg ne -
me sebb szer vét ajánl ja fel a ke rí té sen für tök ben csün gõk nek: az azért
már sok. Zúg va-bõg ve tö ri át a gá tat. Ahogy a köl tõ mond ja. Mee’ a
druk ker is em ber, ne ki is van mél tó sá ga. És meg tud ja kü lön böz tet ni a
ros  szat a még ros  szabb tól. A ven dé gek pe dig, nyil ván õk is ren del kez -
nek e té ren már né mi ta pasz ta lat tal, s a druk ke rek in du la tát il le tõ en
amúgy sem a legderûlátóbbak, nem vár ják meg az ára da tot, hagy nak
csa pot-pa pot, kö zép bí rót és part jel zõt, fel a nyúl mo ka szint és irány a
ha tár: árok és bo kor, pa tak és tó csa, ve tés és szán tó föld, ki amer re lát,
men ti a ment he tõt. El kép zel he tõ az a ri a da lom, ami kor imács ká ját mor -
mol gat va ka pál gat Biri né ne, s mint egy égi je le nés el vág tá zik elõt te
egy pi ros he tes. Egye ne sen a vá ro si tor nyok irá nyá ba. Ke resz tet vet a
ma ma, a mez te len lá bak lát tán még sze mér me sen el is for dít ja a fe jét.
Is te nem, mi vel bün tetsz? For dí ta ná más fe lé, de ott is pi ro sak lo hol nak.
Ir ga lom any ja, ne hagyj el. Idõ köz ben egy má sik, szin tén druk ke rek bõl
ál ló kü lö nít mény az ide ge nek te her au tó ja fe lé ve szi az irányt. Töb ben,
mert úgy bát rab bak, s amúgy is egy ség ben az erõ.  A so fõr is ész be kap,
me ne kü lés re fog ja a dol got, a mo tor a he li kop ter ro tor já nak hang ját
imi tál ja már, azon ban a frá nya jár mû az is ten nek sem akar meg moz dul -
ni. Ek kor ra meg ér ke zik a ko csi mel lé a vá lasz té ko san út szé li hang nem -
ben be szé lõ kü lö nít mény is, és kön  nye dén át se gí ti a so fõrt a kap cso lat
ki ala kí tá sá nak kez de ti ne héz sé ge in. Szél vé dõ, ab la kok, gu mik, orr sö -
vény, láb szár. Egy má sik, ki sebb stáb a jól vég zett mun ka örö mé vel a
kis pad kör nyé ké rõl tá vo zik, ahol a ven dég csa pat edzõ je a sü ket fajd dür-
rögését utá noz za ép pen, a föl dön ül dö gél ve, lel ki sze mei elõtt ap ró csil -
la gocs kák ke ve red nek röp kö dõ ma dár kák kal. A leg gyor sab ban fu tó
druk ker pe dig utol éri a leg las sab ban ván szor gó ven dég-já té kost, fi no -
man le szó lít ja, hogy mit gon dol az, va jon be ér nék-e egy más sal?  Rég
volt, igaz se volt, mon da nák ma so kan, azok, akik nem is mer ték a Gör -
be csa tárt, amint meg nyom ja a bõr rel a vink lit, To tót, a ne héz bom bá zót,
aki nek olyan bal ja volt, mint Pus kás Öcsi nek, vagy a felsõháromszéki
Szõ ke Szik lát a vé de lem ben. Aki kért ér de mes volt ra jon ga ni. Meg har -
col ni. Akár vér rel és ve rej ték kel is. És ha nem jött el len fél, ak kor sem
volt vesz ve sem mi, ti zen egyes rú gá sok kal szó ra koz tat ta ma gát a fa lu
ap ra ja-nagy ja. A rend õre rú gott el sõ nek, majd a pol gár mes ter, az tán a
kán tor s az is ko la igaz ga tó. Azt a fe szült kon cent rá lást lát ni, ami kor a
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mi li cis ta a ti zen egyes pont já ra le tet te a lab dát. Négy lé pést hát ra lé pett,
majd ol da laz va hár mat jobb ra. Ha tás szü net. Ha lá los csend. El szánt te -
kin tet a ka pu jobb fel sõ sar ká ra szö gez ve. Le se vet te on nan, ami kor ap -
róz va ne ki fu tott. És úgy ma radt, az ég re szö gez ve, ami kor mel lé rú gott.
Nyö gés, hup pa nás, por. Mint egy nagy tál vi zes ru ha. Tá nyér sap ká ja
pe dig, akár az alu mí ni um öt le jes, ott pör gött a ha tos tá jé kán, a rö hö gés -
tõl le ve gõ ért kap ko dó ka pus elõtt, a por ban. Rö hö gött a ta ní tó, a pol gár -
mes ter, rö hög tek a kö rül ál lók, akik le po rol ták, fel se gí tet ték. Csak a fa -
lu idi ó tá já nak tar tott Já nos ka nem rö hö gött. Beldeanu, mond ta, le gyin -
tett s fá rad tan ol da laz va el in dult a to rony irá nyá ba.

Sze ke res baj nok ság

Ért se nek meg em be rek, nyög te a já ték ve ze tõ, mi u tán bi zony ta lan moz -
du lat tal meg fog ta a lab dát s fáj dal mas só haj tás ként, mint ami kor a lé lek
hagy ja el a föl di por hü velyt, be le fújt a síp já ba. Ért se nek meg, tet te hoz -
zá még fáj dal ma sab ban. Ez volt minden nek a te te je. Ez volt a vég.  A tel -
jes le tar gi á ba, rö hej be és re mény te len ség be va ló zu ha nás. Csend és hó
és ha lál. Ak kor, ami kor, ki tud ja, hány meg sza kí tás sal, hány fél ide je tar -
tott már a mér kõ zés. Ak kor, ami kor part jel zõ sem volt, a kö zép bí ró ar ca,
moz gá sa, tar tá sa pe dig csu pán a jó za no dás el sõ je le it mu tat ta. Ha part -
jel zõ nincs, ugye, ak kor taccs do bás sincs, vagy ha van, ak kor az a két csa -
pat köz ti „az volt”, „nem az volt” ne vû né pi já ték alap ján dön te tik el. Ha
a kö zép bí ró já rá sa — eny hén szólva — bi zony ta lan, ak kor, hogy sa ját lá bá -
ban mind un ta lan meg bo tol va el ne es sék, in kább ki sem moz dul a kez dõ -
kör bõl. Így les sincs, mint ha ki ik tat ták vol na a sza bály zat ból. Mi vel lé -
leg zik az (ak ko ri ban még) sö tét mezt vi se lõ sport társ, s azt síp pal a száj -
ban igen ne he zen és csak is ál lan dó an füt  työg ve te he ti, úgy fúj az ár va,
mint ha azért kap ná a fi ze té sét, hogy fél per cen ként bí rói sí pon gya ko rol -
jon. Tá mad nak pél dá ul a ha za i ak, a kö zép csa tár a ti zen ha tos tá jé kán ki -
cse le zi az egyik vé dõt, el húz za a se gít sé gé re si e tõ söp rö ge tõ mel lett a
lab dát, fel néz, lát ja a nem túl sze ren csé sen ki ro ha nó ka pust, emel ni kell,
a fe je fö lött, a hos  szú ba, vil lan be lé, ami kor a kez dõ kör bõl éles fütty szó
hal lat szik. Alig ke vés sel az elõ zõ, szin tén in do ko lat lan fütty után, és jó
né hány azt is meg elõ zõ, úgy szin tén in do ko lat lan fütty után. Hagy ja a
lab dát a csa tár, per sze, hadd pat tog jon, már is ve szi az irányt a bí ró fe lé.
Jobb ról is, bal ról is sza lad nak a ha za i ak, vé dõk, tá ma dók és kö zép pá lyá -
sok, ro han a ka pus is kesz tyû it rán gat va. Fut nak egye ne sen a bí ró nak,
hogy fel ök le lik, hogy szét té pik, hogy megeszik ele ve nen, hogy nem hag-
y nak be lõ le egy de ká nyit, egy csepp nyit, fel tör lik ve le a pá lyát, a pad lót,
fel húz zák a je ge nye fák te te jé ig. Fúj tat nak az or rok, tü zel nek a te kin te -
tek, hab za nak a szá jak. Nagy por fel hõ a kez dõ kör kö rül, mint ha né hány
va dul szá gul do zó au tó hir te len fé kez ne a ho mo kos-po ros af ri kai mo to ros
ra lin. A já ték ve ze tõ sem lát szik, a já té ko sok sem lát sza nak a fel szál ló
por fel hõ tõl, csak a kö zép csa tár dör gõ hang ja hall ha tó, mint aki a hang -
já val, ret te ne tes ba ri ton já val akar ná el tör pí te ni, meg sem mi sí te ni, tönk -
re ten ni a bû nös já ték ve ze tõt. Ez most mi volt, bí ró? Nincs vá lasz, mert
nem le het. Bo csá nat, le he li a sport társ, bo csá nat, té ved tem. Só haj tot tál,
’azzeg, só haj tot tál, in kább szí jad, ’azzeg, szí jad, ne fú jad. Té ved tem, he -
be gi a sport társ. Fog csi kor gat va vissza men nek a le gé nyek, a so rok vis  -
sza ren de zõd nek. Lab da fel dob va, já ték foly tat va. 2-2 ek kor már az ál lás
az M-i fut ball pá lyán a gyér né zõ kö zön ség, fõ ként trak to ris ták, te he nész
le gé nyek, né hány oda té vedt lur kó és két-há rom hejde menyecske leg na -
gyobb elé ge det len sé gé re. Ez már ne kik is sok, ne kik, akik ed dig a pá lyát
kö rül ve võ fa kor lát mel lett áll do gál tak és a hely hez és az ese mény hez il -
lõ szak sza va kat ki a bál ták be bé ké sen és fá rad ha tat la nul, úgy mint: „Fõ -
det reja!”, „Te ál lat!”, „Hüje bí ró!” stb.  Így mú lat ták az idõt tor ku kat és
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hang szá la i kat nem kí mél ve. Hú, pfuj, or dí tot ták megint kó rus ban, mert
a lab da fel do bá sa után a tá ma dás el akadt, a ven dé gek kibekkelték a má -
sik tér fé lig, ami kor is mét vá rat lan do log tör tént. Las sú, ün ne pé lyes
gyász ze né vel — ahogy a köl tõ mondja —, és fá tyo los zász lók kí sé re té vel te -
me té si me net bal la gott be a ha za i ak tér fe lén, az alap vo na lon a ha tos és a
ti zen ha tos vo nal kö zött a pá lyá ra. Mit te he tett a já ték ve ze tõ, meg ál lí tot -
ta a mér kõ zést, a já té ko sok, ki-ki a he lyén, me rev vi gyázz ba vág ták ma -
gu kat, s vár ták, amíg át vo nul a gyász me net a pi ros és zöld me zes fo cis -
ták kö zött a szög let zász ló és a kö ze li temp lom irá nyá ba. Ahogy az utol -
só, egy sán ta gyász ru hás bá csi ka is el hagy ta a ti zen ha tost, s már ott bil -
le gett az alap vo nal tá jé kán, be le hör dült a síp ba a bí ró és mint a meg ve -
sze ke dett fe ne va dak, úgy ve tet ték egy más ra megint ma gu kat az el len fe -
lek. Mert öt-hat perc ugyan nem nagy idõ, fõ ként ak kor, ha va la ki nek az
utol só út já ról van szó. Ám ak kor, ami kor kel lõ kép pen pap ri kás a han gu -
lat már a pá lyán, ak kor nin csen se élet, se ha lál, csak já ték van és bo ka -
ze ne, csak egy más nak vi csor gó el len fe lek, fi nom alcsípések van nak a
szög le tek nél és vér és ve rej ték, düh és mé reg és… meghalás és ham vak -
ból va ló feltámadás… a pá lyán. És csat tog nak a bo kák, ro pog nak a cson -
tok, fe szül nek, nyúl nak és sza kad nak az iz mok, re cseg nek az ízü le tek,
dü bö rög, do hog a szív, sí pol, zi hál, hö rög a tü dõ, cso rog a ve rej ték, az iz -
zadt ság a szem be, a száj ba, a nyak ba, a mez alá, a comb haj la tok ba, a tér -
dig, a láb szár vé dõ ig és a fo ci csu ká ig, egé szen a talp szí vé ig. Tá ma dás tá -
ma dás után, jobb ról, bal ról, kö zép rõl. Érik a gól, ahogy itt mond ják. Ér -
ne. Mert is mét fütty szó, fé lénk, halk, mint ha csak a pin cé bõl fü tyül ne va -
la ki, mint ha nem is akar ná iga zá ból, hogy meg hall ják. De azért még is jó
vol na, ha meg hal la nák. Bá tor ta la nul, mint aki nem me ri, de még is mer -
nie kell. Még ha meg hal, még ha éle té be ke rül, ak kor is. Holt fá rad tan
gyö ke rez nek föld be a lá bak, csuk la nak ös  sze a tes tek. Szó benn sza kad,
hang fen na kad. Ért se nek meg, em be rek, vi zel nem kell, mond ja a bí ró fo -
gai kö zött szûr ve a szót. Majd tér dét ös  sze szo rít va, ka csáz va el in dul a je -
ge nye fák irányába..

FFeekkeettee  VViinnccee


