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TÖNKÖL JÓ ZSEF

ön arc kép mencseszterrel  
és djemba-djembával

va kond tú rá sos pá lya, ki csi tér — im már mencseszter nél kül; nem csak a
gye rek ko ro mat idé zi negy ven év vel ezelõttrõl, de egy ben a ku tyát is,
szuki és bo gár után a harmadikat… mitõl volt hí res, ha egy ál ta lán az volt? 

ak kor még sem mit sem tud tam a neville fi vé rek rõl, hogy lé te zik paul
scholes, ryan giggs és nicky butt, meg sem születtek… csak be kell kap -
csol nom a te le ví zi ót, hogy lás sam eze ket a vad re gé nyes fér fi ú kat, mil lió
szem pár kí sé ri õket, nem mon dom, re mek fo cis ták, nem mon dom, hogy
a dán schmeichel, a fran cia barthez rossz — ó, men  nyit lep ké zett! —, hogy
há tul a ka me ru ni djemba-djemba nem klas  szis, de egyi kük sem tesz túl
a nyõgéri pégán pistán.
El nyû he tet len volt, mint roy keane.
nistelrooy meg a kisnémeth, louis saha meg a lu das, rácz zoli; idõ nap
elõtt meg öre ged tek.

mi cso da gó lok, is te nem! mi cso da va sár nap dél utá ni mec  csek a jé ger
jancsiék há za, dü le de zõ ke rí té se mel let ti  pá lyán, lej -
tõs he lyen, elég kö zel a Farkaserdõhöz, ahol a mai
na pig bo szor ká nyok lak nak, hos  szú kör mû ek, kes -
keny ke zû ek, a szem öl dö kük kor mos, a de re ku kon
réz ka ri kák zö rög nek, hang juk el reb ben ti a vö rös
kocs má ros ga lamb ja it.

min den ki lát ta, hogy mencseszter két láb ra állt, rö -
vi den bic cen tett a fe jé vel, se vé ge, se hos  sza nem volt
az uga tás nak, ha gólt lõt tünk, és csak an  nyit mond -
tam ne ki: na most örülj!

— jön nek a pecöliek! — ki fu tot tam a csor da haj tó út kö ze pé re, folyt ró -
lam a ve rí ték, gyak ran áb rán doz tam ar ról, há rom gólt szer zek el le nük;
egy as  szony, hó bor tos sze mû, ré sze gen kur jan tott: itt van nak a
pecöliek!… a leg job bak a sár vá ri já rás ban, mencseszter ha ra gu dott rá -
juk, föld höz ver te vol na va la men  nyi ü ket, leg in kább a kö zép csa tárt; ta -
lán egy szer si ke rült gyõz nünk, ak ko ri ban sze dõ vol tam, ha be rúg ták a
lab dát a mészárosék kert jé be, ki hoz tam.

— ki gyõz?
— mi gyõ zünk!

— éj sza ka az öreg em ber te jét it tam Ár pád apánk kal.
ezt be szé li a pista, aki ben min den mér kõ zé sen há rom szív do bo gott; a
fo cis ták leg több je bort ivott a mér kõ zé sek elõtt, „rág ták” az öt em be res
no hát, az arany lá bú gye re kek gyor san ga tyá ra vet kõz tek, te rel get ték a
lab dát, a ron tás ûzõ má gia po gány szo ká sa it foly tat ták, mi nél tá vo labb
rúg ni a bõr ben meg tes te sült go nosz sá got.
— hol van nak a ré gi ke mény ló kol bász ok?
ezen töp reng az egy ko ri csa pat fe de ze te.
por száll a fo ga im kö zé, tá vo li zú gás hal lat szik, ál lunk a pá lya szé lén,
büsz kén, va la mi föl dön tú li bol dog ság gal, fog juk a sö rös üve get, iszunk,
han go san ko tyog tor kunk ban a lé, és mint ha csak most si kol ta ná nak mö -
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göt tünk a fe hér cse lé dek, ha az el len fél csa tá ra ka pu ra tör; ál lunk a rossz
csép lõk, szét sze dett trak to rok, ve tõ gé pek, rend sod rók, ha tal mas gu mi -
kö pe nyek kö zött, me rül le a fa lu, a pá lya — is te nem, mi cso da fa lu, mi cso -
da pá lya! —, a té esz, a szö vet ke zés, a bi cik li, ami vel be jár tam a vi dé ket.
— más képp volt-e, pesta?

úgy tesz, mint ha nem hal la ná a kér dést, pe dig min den édes gyö nyö rû
gyõ ze lem re em lék szik — a szü re ti föl vo nu lá son az öreg apám lo vát nyar -
gal ta, ki ron tott a ma jor ud var ból a ba bán, csat tog tak a pa ták, meg-meg -
csúsz tak —, tõ le so ha sem le he tett nyu godt az el len fél leg jobb csa tá ra;
csa lánt szed a disz nók nak, em le ge ti, csel mes ter volt a kisnémeth, a lu -
das re mek bal lá bas, a korcz janó a ka pu ban pár duc; a lá nyok se si kol -
toz nak, so vá nyak let tek azok a ré gi gyö nyö rû ek, ge rin cük höz szá radt a
ha suk, szõ lõt se mar kol nak a szü re ti bá lon.

tör té net tör té net há tán.

a föld imá dó Rebi né ni nek mi kor je le né se volt, tü zes szár nyú an gyalt lá -
tott, za jong va ke rin gett a kaz lak nál, mint egy ha tal mas ma dár, ru ha nem
ta kar ta a tes tét, bi zo nyos, hogy be kell lép ni a kol hoz ba; az ag ro nó mus
cen tert ját szott, tõ le kap tam a kö lyök ku tyát, a név vel együtt… a fa lu si
ku tyák, mint is me re tes, meg le he tõ sen kü lön bö zõ ek, en nek hí re járt, száj -
ról száj ra ter jedt,  a ha zai mec  cse ken ott tá tot ta a szá ját a pá lya szé lén,
leg több ször a szög let zász ló nál nõtt bo dza ár nyé ká ban, a sze me fi gyel me -
sen és tisz tán fény lett; ér de kes meg je le né sû, kö ze pes
ter me tû, sa já tos fej for má jú, büsz ke tar tá sú eb volt,
majd nem olyan, mint mos tan ság egy vö rös csau-csau,
la pos ko po nyá jú, az arc or ri ré sze rö vid, szé les és erõs,
far ka a há tá ra kun ko ro dott.

a nyu gat tal szim pa ti zá ló ag ro nó mus nak an gol ten -
ge rész ad ta, de azt, hol szállt part ra, ho gyan ke rült
hoz zánk, az egy ko ri ir tás fa lu ba  a ki rály nõ szol gá ja —
ta lán el té vedt —, azt nem tu dom, én csak ar ról tu dok,
ho gyan ke rül tek oda a né met ka to nák, ho gyan az
oro szok és a kol hoz ba lép te tõ bri gá dok, az biz tos, so kat fo ciz tunk a ló is -
tál ló elõtt, a pás ko mon, az ura ság elgazult ker tész kert jé ben, szen ve dé -
lye sek vol tunk, kön  nyen hí võk, olya nok sze ret tünk vol na len ni, mint a
pégán pista: ener gi ku sak, gyors lá bú ak, szé les vál lú ak, ke mé nyek. Ná -
lam a sza ru ke re tes szem üveg tett pon tot min den re, a gim ná zi u mi évek
alatt igye kez tem a szo mo rú sá go mat el ker get ni, utóbb a sport kör meg -
szûnt, a há rom köz ség nek egy ti zen egye lett; az orosz lá nyi bá nyá szok
el len na gyon ment a já ték, a já rá si nép mû ve lõk csa pa tá val meg úgy el -
ver tük a pártbizottságiakat, hogy csak na; négy szer ta lál tam be, ra gadt
hoz zám a lab da, min den be jött.

— kecs két ve zess, ne mec  cset! — or dí tot ták be nem egy szer a bí ró nak,
aki a lel ke mé lyén bi zo nyá ra gyû löl sé get, ke se rû sé get és ha ra got ér zett
a nyõgériek iránt; ha meg ker get ték, fu tott, mint a nyúl, nem ál ma ta gon.

es te re pedt a ge ren da, ze ne szó csa pó dott ki a kocs má ból, it tunk a
gyõ ze lem re.

nem tu dom, mi ért, de vol tam én né hány hó na pig sport kö ri el nök, a dok tor -
nõ nek két táb la cso ko lá dét és vi rá got vit tem, hogy azok nak is ki ad ja az iga zo -
lást, akik nem je len tek meg a kö te le zõ or vo si vizs gá la ton; alig ha nem há rom
le ve le zõ la pot ír tam más el nö kök nek: ek kor ér ke zünk, a me zünk ilyen szí nû.
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ami kor eze ket a dol go kat em le ge tem, eszem be jut, a csa pat ban fo ci -
zott a plé bá nos, fe de ze tet ját szott, nem egy szer túl szi go rú an, ide gen -
ben har sog tak be ne ki a pá lyá ra, van nak szur ko lók, akik foly ton ki a bál -
nak — „hogy az Is ten ve gyen le a gyöp rõl!” —, nem tud ták, hogy pap; ma
püs pök, nagy tu do má nyú, egész sé ges eszû, nyu godt be szé dû.

— ré gen volt, de ak kor már há ló val áll tak a ka puk.
a lu das tól kér de zem, em lék szik-e a miskeiek, a káldiak, a gérceiek
el le ni mec  csek re, né há nyat só hajt, õne ki elég a szõ lõ, a körtefa…
kérdezem csak,
— ki ját szot ta a má sik szél sõt.
— a sza bó tóni.
— el sõ csu ká já ban — a ta nács el nök vet te a sze re lést a csa pat nak — a
géza ganajzott.
— nem a géza.
— djemba-djemba?

csu cso rí tott száj jal for dul be a pin cé be, elõ ke res két po ha rat, bor ral
te le töl ti.

azt hi szem, hogy mencseszter egy füt  tyen tés re elõ ke rül, de nem; ma
sem na gyon ér tem, mi ért tép te le osz tály fõ nö köm rõl az esõ ka bá tot,
hir te len ug rott a csa lád lá to ga tás ra ér ke zõ re, mér ge sen ka pott hoz zá,
mi ba ja volt ve le? ké sõbb min dig meg mo rog ta, pe dig nem is volt pecöli;

a fel hõ kön cse lez a nagy ha -
sú orth ta ní tó úr, pi ros-fe hér
dres  szét le ve ti, meg tör li szõ -
rös mel lét, rá gyújt egy ci ga -
ret tá ra horváth ernõ... elin-
dulnak, ap rób bak és ap rób -
bak lesz nek. 
meg üre se dik a pá lya, min -
den ki el tá vo zik, szû kül ös  sze
a sze me, lát nom kel le ne
mencsesztert, ahogy az õszi
szõ lõ he gyen ro han gál, a ku -
ko ri cás ból ma da ra kat hajt
ki, fá cán rö pül a mel lem nek,
vi lá gos szí nû tyúk, a tor ka
sár gás fe hér; hal la nom kel le -

ne mencseszter hang ját, de nem hal lom, do bo gó szív vel fü le lek, va la hol
biz to san föl rez zen ál má ból, két láb ra áll, ma gas ra tart ja a fe jét, hall gat;
az el len fél se jön nyu gat ról, nem lá tom a pecölieket az ikervári-sótonyi
pos ta úton, rácz zolinak  eszé be jut az el múlt rend szer, min de nen ne vet,
el vesz tett mec  cse ken, je le nen és jö võn, sa ját ma gán, raj tam, djemba-
djembán.

a hegy há ti nagy ál mos könyv sze rint: no hát in ni Ár pád dal: jó re mény ség;
az is le het, ki ju tunk (Lothar Matthäus mes ter rel) a vi lág baj nok ság ra, s
ugat majd a ku tyám, ha gólt szer zünk. sut to gom, sut to gom: na most örülj!


