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BRATKA LÁSZ LÓ

A  l i  g e t
A Do di hát rál va jobb ra-bal ra, elõ re-hát ra gör ge ti, pö cög te ti ma ga elõtt a lab dát,
igyek szik meg aka dá lyoz ni, hogy a mö göt te lé võ el ve gye tõ le. A fe ne két ki tol va tá vol
is tart ja a lasz ti tól az el len fe lét, de köz ben tol ja is, hát rál va nyo mul an nak ka pu ja fe -
lé. Fel néz, hogy ki nek pas  szol hat na.
A meg fi gyelt sze mély oda ki ált ne ki:
- Do di pas  szolj, sza bad va gyok, nem fog nak!  
De sok szor ki ál tot ta ezt, hány szor is mét lõ dött ez a je le net, olyan öt év alatt! 
Ami kor -tõl -ig volt a meg fi gyelt sze mély szá má ra a fo ci. A hat va nas évek el sõ fe -
lé ben. Fel sõ ta go za tos ko rá ban, és ta lán még a nyol ca dik utá ni nyá ron, õszön is.
A „-tól” az én ori gó já tól, at tól a pont tól va ló tá vo lo dást je len tet te, ahol egy sé get al -
kot hét köz na pi ta pasz ta lás, ér zet, ve le szü le tett, idõt len tu dás, és ahon nan a lé lek
köz mû-alag út ja az õs rob ba nás fe lé in dul. 
Az „-ig” pon ton pe dig a kül vi lág nak az adott tárgy kör ben leg jel leg ze te sebb
moz za na ta volt. 
Vis  sza me nõ le ges ér vén  nyel vá lo gas sunk a szó ba jö he tõ ilyen moz za na tok kö zül, és
ezt he lyez zük az „-ig” pont ra: ki halt a kör nyék, ha ta va szi, nyá ri, õszi — fõ leg va sár -
nap — dél utá no kon baj no ki vagy vá lo ga tott mér kõ zést ját szot tak. Nyi tott ab la kok
mö gött, szo ro san a rá dió mel lett ül ve hall gat ták, és aki nek volt, a té vé ben néz te a
köz ve tí tést. Egyéb ként még olyan ritkaságszámba ment a té vé, hogy az em be rek
át jár tak egy más hoz egy ér de kes mû sort — és a nagy já ból he ti hat van órát su gár zó
egyet len csa tor na szin te min den pro duk ci ó ja an nak szá mí tott —, vagy meccs köz ve -
tí tést meg néz ni. Ha a „fiaink” gólt rúg tak, az ab la ko kon ke resz tül olyan va dul zú -
dult az öröm uj jon gás, a zú gás a vi lág ra, mint sül  lye dõ ha jó ba a lé ken át a víz.
A meg fi gyelt sze mély négy ré geb bi és újabb te le pü lé si for ma ta lál ko zá sá nál la kott
az egyik mes  szi kül vá ros ban: az egyik a fa lu ból ke rü let mag gá ala kult rész volt; a
má sik a gyor san bõ vü lõ ipa ri ne gyed; a har ma dik a haj da ni a fal vak köz ti me zõk bõl
ala kult ke rü let-kö zi gye pû, amely bõl ek kor nõtt ki egy pa nel-la kó te lep. Fo ciz ni a ne -
gye dik rész re, a múlt szá zad ele jén, egy õs töl gyes, -fenyves ma rad vá nya i ra épí tett
tiszt vi se lõ te lep re járt. Né hány ki par cel lá zott, de be épí tet le nül ma radt te lek bõl ál ló
te rü let re, a Li get be, vagy más kép pen: a Bük kös be.
Bükk fák, bükk fa-cso por tok, fü ves, bok ros te rü let kö ze pén kopárkodott a lá bak ál -
tal ke mény re dön gölt föld jé vel a te rü let, amely azért volt al kal mas a fo ci zás ra, mert
itt áll tak leg rit káb ban a fák. Igaz, itt is volt két fa és egy hat bükk bõl ál ló, majd nem
sza bá lyos kört for má zó fa cso port, de a két föld be gyö ke re zett lá bú, el fá sult vé dõt
kön  nyen ki le he tett cse lez ni, a fa cso port pe dig majd nem a pá lya szé lé re hú zó dott. 
Az ut ca fe lõl sû rû bok rok ke rí tet ték el a te rü le tet, a bok rok ban lé võ egyet len nyí lá -
son ke resz tül a fa cso port ba ju tott a srác, aki fo ciz ni jött. Olyan volt ott kör alak ban
az a hat fa, mint egy lomb bal, le ve gõ vel te tõ zött tholosz osz lo pai. A fris sen ér ke zõ a
fa cso por ton ke resz tül lé pett a pá lyá ra. Szo kás sze rint azon nal a lab da után ve tet te
ma gát, és ha tud ta, be rúg ta ab ba a ka pu ba, ame lyik fe lé ép pen ment a lab da.
A meg fi gyelt sze mély nek két szer lá to má sa volt, ami kor a fa cso port ból ép pen ki lé -
põ srác ra esett a pil lan tá sa. El fosz lá sa elõtt mind két lá to más be le égett a tu da tá ba,
mint a vil lám lás meg vi lá gí tot ta kör nye zet rá a re ce hár tyá ra, de az utób bi tól el té rõ -
en örök re. Egy szer egy idõ sebb, ko pasz fér fit lá tott, amíg el il lant a lá to más, és S.
állt a he lyén. Egy má sik al ka lom mal pe dig egy ha tal mas, kö vér, bot ra tá masz ko dó,
li la ké pû em ber fosz lott le D-rõl a sze me lát tá ra.
(A meg fi gyelt sze mély ké sõbb egy tá vo li vá ros rész be köl tö zött. Olyan harminc év
után egy szép na pon, majd nem rög tön a ka pun ki lép ve S.-be üt kö zött, aki egy ar ra
lé võ spe ci á lis bol tot ke re sett. D-vel pe dig har minc öt év el múl tá val szin tén a la ká sa
kö ze lé ben egy busz meg ál ló ban ta lál ko zott, ami kor D, bot ra tá masz kod va, kö vé ren,
han go san szu szog va, vö rös fej jel ép pen be vo nu ló ban volt a kór ház ba, hogy el hí zá -
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sát, a mi at ta va ló sán ta sá gát és rekordmagas vér nyo má sát gyó gyít sák.
Mindkettejük kül se je meg egye zett a haj da ni lá to más sal, és tu laj don kép pen azt, és
nem az új alak juk alól elõ de ren gõ haj da ni srá cot is mer te meg a meg fi gyelt sze mély.) 
Leg több ször kis ka pu ra ját szot tak; ál ta lá ban 10-12 gye rek jött ös  sze, de lé te zett
egy törzs gár da, amely az aláb bi ak ból állt. Az L. ik rek: min dig egy csa pat ban haj tot -
tak, a já té kuk — fõ leg egy más nak va ló — pas  szo lás ra épült. T. egye sü let ben fo ci zott,
is ko lá zott já té kos volt, a töb bi ek tõ le les ték el azt, amit sza bá lyo san tud tak; szak sze -
rû sé gét jel zi, hogy füg gõ le ges fel sõ test tel fu tott; a pro fi arány ér zé ké vel min dig a
leg cél ra ve ze tõbb, „egyé ni ség” nél kü li meg ol dást ke res te: ha kel lett pas  szolt, ha kel -
lett cse le zett, sze relt, vagy a ka pu elé fu tott. D. nagy, erõs és kö vér tes té vel le gá zol -
ta az elé be ke rü lõt, élet ve szé lyes volt a kö ze lé be men ni, ám kö rü löt te kel lett dön gi -
csél ni, mert — tes ti fö lé nyé ben bíz va — ál lan dó an, pas  szo lás nél kül ka pu ra ment, de
hos  szú lab dák kal szök tet te ma gát, és kön  nyû volt el ven ni tõ le. Évek alatt alig ta nult
va la mit, pél dá ul öt éven ke resz tül vé gig le he tett ne ki kö tényt ad ni. S., a ki tar tó
nyargalógép szin te min den lab dát utol ért, ami re raj ta kí vül már nem star tolt rá sen -
ki, mert nem tar tot ta ér de mes nek. G. Do di in kább pas  szo lós já té kos volt. Ha úgy
jött, vit te a bo gyót, de ami kor rá men tek, egy bõl há tat for dí tott an nak, aki sze rel ni
akar ta, és hát rál va, jobb ra-bal ra, elõ re-hát ra gör get te, pö cög tet te ma ga elõtt a lab -
dát, igye ke zett meg aka dá lyoz ni, hogy a mö göt te lé võ el ve gye tõ le. A fe ne két ki tol -
va tá vol is tar tot ta a lasz ti tól az el len fe lét, de köz ben tol ta is, hát rál va nyo mult an -
nak ka pu ja fe lé. Ami kor új el len fe lek ér tek oda hoz zá, föl né zett, hogy ki sza bad, kit
nem fog nak, ki nek passzolhatna.
Öl tö zék: a ko ra be li mó di sze rint bar na tor na ci põ (ha min den igaz: á: 32 fo rint), és
klottgatya - ele in te fe ke te, ké sõbb ke rült for ga lom ba az új don ság nak szá mí tó kék.
Is ko la idõ ben, ha dél elõtt tar tot ták a ta ní tást, ha za men tek ebé del ni a srá cok, és
utá na sö té te dé sig duhogtatták a bõrt. Vi szont, fur csa mó don so ha sem fo ciz tak ta ní -
tás elõtt, ha dél utá no sok vol tak. Nyá ron, a szün idõ el sõ nap já tól az utol só ig, egész
nap kint vol tak a Bük kös ben, gyak ran az ebé det is ki hagy ták.
A meg fi gyelt sze mély jól fo ci zott, hi szen: -tõl -ig volt szá má ra a fo ci, bár az él mé -
nyek, ér ze tek több sé ge a -tõl pont kö ré sû rû sö dött. Pél dá ul az, ahogy át él te a lab da
le stop po lá sát, de ma gát a le stop polt lab dát is. Még most, negy ven év után is ér zi.
Ahogy a föld és a fény se bes ség gel, vagy fény se bes ség négy ze té vel a föld fe lé kö ze -
lí tõ tal pa közt lük tet majd meg áll a  lab da. Így, a szû kü lõ ha tá rok közt ve rõd ve, re -
zeg ve si mul hat be le egy ko vács is ten ke zé be a fris sen meg te rem tett bal ta nye le — a
ki tör ni aka ró, de meg ju há szo dó anyag.
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A meg fi gyelt sze mély egy má sik ke rü let ben, mes  sze lé võ kö zép is ko lá ba irat ko zott
be. Más vi lág ba ke rült, új ba rá to kat szer zett. Töb bé nem járt a li get be. Ka ja koz ni
kez dett, nyolc évig la pá tolt, nagy lel ke se dés sel. Tel jes át élés sel igye ke zett iga zi ka -
ja kos len ni, és pél dá ul az szá mí tott an nak, aki nek a kar ja vas ta gabb volt comb já nál
(és ha nem is volt az, fény ké pe ken, ügyes be ál lás sal, hoz ni le he tett a lát vá nyát). A
ka ja ko sok a fo ci zást, mint láb vas ta gí tó el té ve lye dést, a bar bár ke nu sok nak hagy ták.
A meg fi gyelt sze mély nek min den kap cso la ta meg szûnt a fo ci val; po ros szek rény -
te tõ re ke rült gye rek ko ra li ge té vel, temenoszával együtt. Nem járt mec  csek re,
druk kol ni sem druk kolt, el fe lej tet te a csa pa tot, ame lyik já té ko sá nak nagy ex ta ti ku -
san né ha ma gát kép zel te a Bük kös ben.
Ké sõbb egy má sik vá ros rész be köl tö zött. Itt ke rült sor a már em lí tett ta lál ko zás ra a
két gye rek ko ri cim bo rá val. Éven te né hány szor ki megy a fe le sé gé vel az anyósáékhoz,
akik a gye rek ko ra kö ze lé ben él nek a la kó te le pen, és 2-3 éven te vé gig tol ja a nosztaligát
a ré gi he lye ken. A Bük köst be épí tet ték, és cso dák cso dá já ra úgy, hogy a fá kat nem vág -
ták ki, ha nem mel lé jük ter vez ték a há za kat. Egyébként is meg van a kör nyék ös  szes,
gye rek ko rá ból is mert mo hos fa mo hi kán ja. Ré gi ha ve rok kal vi szont még nem ta lál ko -
zott, bár le het, hogy egyik-má sik já ró ke lõ az volt, csak nem is mer ték meg egy mást. 
Egy ki ha ló ban lé võ ne mes szak ma mû ve lõ je lett. Nem ke res te, az kezd te el ma ga
után húz ni, mint üs tö kös a far kát, vagy — hogy, mint fo ci ba a fû zõt, vis  sza búj tas sam
a tör té net be a ha son la tot —,  an nak stop pol ta le az élet. Ter mé kei iránt mind ki sebb
az ér dek lõ dés. Rá adá sul a kö rü löt te lé võ tér bõl ki fo gyó ban van az a vi lág, ami re fi -
a tal ko ri ér ze te i vel, ér zé se i vel, sok eset ben fo ci zás köz ben rá csat la ko zott. Mind át -
tet szõb bé vál nak, vé gül el tûn nek a gye rek ko rá ban lel tár sze rû en át vett vi lág da rab -
jai. Egy re több új, fel fog ha tó, de meg nem él he tõ tárgy, gon do lat, je len ség zsú fo ló -
dik kö ré je, és ezek erõ sen szo ron gat ják. Egy re több, a rá il lõ nél né hány szám mal
szû kebb szo kást kény te len fel ven ni, és ezek egy re erõ seb ben fog ják, szo rít ják. És
per sze, az õ „úgy kel lett, ká posz tá ba hús kellett”-szakmája ese té ben ter mé sze tes
mó don, a jö ve del me is fo gyat ko zás nak in dult, az utób bi idõ ben egy re bõ ke zûb ben.
Az a mun ka, ami nek a jö ve del mé bõl negy ven éve meg ve het te vol na a Bük köst, hogy
sze rény sta di ont épít sen rá, most az egy re gir he sebb ön fenn tar tás ra elég, kö zö sen
a fe le sé gé vel, an nak szin tén so vá nyo dó jö ve del mé vel együtt.
És a moz du la ta i ban szo ro san fo gott, a szû köl kö dés ál tal ked vé ben kor lá to zott
meg fi gyelt sze mély nek foly ton a lét ál ta lá nos elrendezetlenségére esik a te kin te te,
úgy, ahogy a ma gán zár ká ban a ke zét né ze ge ti a rab.
Min den pil la nat ban azt ér zi, hogy fog ja va la mi. Emi att az tán lel ki to ló ko csi ba
kény sze rült. 
És egy opá los, szür ke dél elõtt be éke lõ dõ kö dös té li éj sza kán, ami kor min den nél
erõ seb ben ér zi a szo rí tást, egy sze mé lyes lá za dás ban tör ki: to ló ko csi ba vág ja ma -
gát, le megy az ut cá ra, fel von ja a két ség beeset tek csa ta lo bo gó ját, meg in dul, gyor sít,
már szá guld, fel ka var ja a friss ha vat, lep let ka nya rít be lõ le ma ga kö ré. Egy
kóborkutya a tár sá ul sze gõ dik. Vé gül tel jes se bes ség gel be le hajt a pont ba, ami be
ék ként ös  sze fut a szû kü lõ éj sza ka.
Az tán ke mény, át ha tol ha tat lan, de lám, még is át ha tol ha tó sö tét ség kö vet ke zik,
majd fáj dal ma san és ne he zen, mint ha a sö tét ség nek az önnön tes té vel azo nos anya -
gá ból sza kí ta ná ki ma gát, 
ki hajt a tholoszt al ko tó fa cso port leg vas ta gabb fá já ból (a kó bor ku tya egész ala ko -
san, fe jes tõl benn szo rul, ezért még or dí ta ni sem tud sze gény fé reg), ki pat tan a to ló -
ko csi ból, az el fosz lik, mint ha nem is lé te zett vol na — ám a lát vá nya, mint a vil lám lás
meg vi lá gí tot ta kör nye zet a re ce hár tyá ra, örök re be le ég egy eset leg ép pen ar ra né -
zõ srác tu da tá ba —,    
és:
A Do di hát rál va jobb ra-bal ra, elõ re-hát ra gör ge ti, pö cög te ti ma ga elõtt a lab dát,
igyek szik meg aka dá lyoz ni, hogy a mö göt te lé võ el ve gye tõ le. A fe ne két ki tol va tá vol
is tart ja a lasz ti tól az el len fe lét, de köz ben tol ja is, hát rál va nyo mul an nak ka pu ja fe -
lé. Fel néz, hogy ki sza bad, kit nem fog nak, ki nek pas  szol hat na.
Oda ki ált ne ki:
- Do di pas  szolj, sza bad va gyok, nem fog nak!
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