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PRÁ GAI TA MÁS

Já ték a zöld ben
Fel ada tuk hoz mér ten ir dat lan, két ágú vil lany osz lop ok so ra koz tak a fa -
lu egyet len ut cá ján, egé szen a be dõlt ke rí té sû bak ter há zig — mert év ti -
ze dek kel ko ráb ban vas út is ha ladt át a fa lun, de kes keny nyom tá vú sín -
pá lyá ját má ra le be to noz ták ke rék pár út nak, hogy a re pe dé sek ben he -

lyet kap jon az ap rócs ka ár va csa lán, a pon gyo la pity pang, a
tö vi ses ig li ce, a pász tor tás ka és a lán dzsás úti fû — hi szen
mind ös  sze egyet len ha lo vány fényt adó ív lám pát kel lett
tar ta ni uk. Csi kor gó be le ta po sott a fék be — a ka nyar ban va -
ló szí nût len je le nés tûnt fel, egy fél tes tû nõ. Ri kí tó an sár ga
pó lót vi selt, mely fe ne két is ta kar ta — fe ne ke hi á nyát pon -
to sab ban, hi szen (és ezt vi lá go san lát ta mind Csi kor gó,
mind az anyós ülé sen, egy ház tar tá si gáz pa lack te te jén ku -
cor gó Pes ti) al só tes te tel jes mér ték ben hi ány zott, a fel sõ -
test még is em ber ma gas ság ban le be gett a de ré kig érõ út
men ti fû fö lött.
— Lát tad ezt?  — kér dez te Csi kor gó, amint el su han tak a je -
le nés mel lett, aki fe ke te, alig ha nem fény má so lás sal sok szo -
ro sí tott pla ká to kat csi ri ze zett ép pen az osz lop ra.  A pla ká ton
or mót lan be tûk kel a kö vet ke zõ fel irat állt: Van túl vi lág. Ve -
tí tett ké pes elõ adás. A be lé pés in gye nes. (Idõ pont, hely szín). 

— Fû szí nû, csí kos hos  szú nad rá got vi selt — je gyez te meg a pon tos ság
ked vé ért Csi kor gó. — Fû szí nû nad rá got, mes  szi rõl va ló ban nem lát szott
a ma gas alj nö vény zet mi att. 
— Nem volt al só tes te. 
Pes ti sá padt volt, és ma ga elé né zett.
— Tisz tá ra be vagy tok kat tan va — szólt elõ re a hát só ülés rõl Zsazsa, va -
la mi Sa nyi nõ je, aki nek a leg jobb fe ne ke volt az idõ tájt a ti zen egye dik
ke rü let ben (er rõl ke rü le ti szin ten tel jes volt az egyet ér tés), egyéb ként
fe ke te ha jat és kör mö ket vi selt. — Paráztok? Egyéb ként meg mond tam,
hogy ez az egész mis  szió hü lye ség, nem?
— Zsazsa, én tény leg ér té ke lem vi lá gos hely zet ér tel me zés re va ló tö rek -
vé sed. Ha anyáz ni fo gok ve led, az nem ezért lesz, jó?
— Ná po lyit kérsz, csöpi? Kó ku szos. Nem jó, de el le het ro pog tat ni.
Még is va la mi, nem? El hagy tuk már az ökör ita tó vá lyút?
— Mit???
A he ve nyé szett tér ké pen irom ba ákom bá ko mok kal tény leg ez állt: az
ökör ita tó vá lyú nál jobb ra a föld úton.
A volt szar vas mar ha te lep rom ja i nál va ló ban a föld út ra ka nya rod -
tak, a ko csi küsz kö dött a me re dek bak hát tal két pár hu za mo san fu -
tó vi zes árok ra osz tott sze kér úton, le hup pant a ki tü rem ke dõ sár szi -
ge tek re, az el sõ ke rék he lyen ként ki lá tás ta la nul ka part, az tán még -
is ne ki ló dult, mint ha be lül rõl kényszerítette vol na va la mi ti tok za -
tos „lel ki erõ”. Az tán éles csat ta nást le he tett hal la ni. Csi kor gó ká -
rom kod va meg állt, ki szállt az au tó ból, alá né zett, vész jós ló an meg -
je gyez te: a ki pu fo gó dob. 
Csak ugyan: a ki pu fo gó dob le sza kadt. Alap hi ba en nél a két üte mû nél, a
vi szony lag ma gas al váz el le né re. A ki pu fo gó csõ csat la ko zá sa elöl, köz -
vet le nül a mo tor alatt van, és bár mi ne mû hup pa nás — hi szen az ütõ dést
a csõ gör bü le te fog ja fel — kön  nye dén ki ránt ja a bi lincs bõl az ép pen itt
fel füg gesz tett tol dást. A ki pu fo gó csõ ilyen kor mint egy elõ re sze gett
dár da élet ve szé lye sen lifeg, ké szen ar ra, hogy a kö vet ke zõ ef fé le üt kö -
zés nél fel füg gesz tés sel együtt le sza kad jon. 
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— Meg dró to zom — je gyez te meg sö té ten Csi kor gó. Pes ti ma ga elé
me redt, és azt mond ta: Dró tozd meg. (Az tán meg ka pasz ko dott a gáz -
pa lack ban.)
A mo tor va la hogy nem akart töb bet el in dul ni, meg érez het te, hogy utol -
só út ja ez, köz úti for ga lom ban az EU nem tû ri a két üte mû jár mû ve ket,
a Wart bur gok (a szo ci a lis ta re zsim kö zép ká der jár mû vei) így vég leg ki -
szo rul nak az au tó utak ról. Má jus el se je volt, két ezernégy. Az idõ esõs nek
in dult, de nem volt két ség be ej tõ — már ki lenc óra táj ban ki tisz tult, és fél
ti zen egy kor szin te per zselt a nap. Pes ti és Zsazsa ki száll tak, és tol ni pró -
bál ták a „se lyem zöld” gép jár mû vet a mély sár ban, több-ke -
ve sebb si ker rel, csúsz kál va és ká rom kod va ara szol va a „ta -
nya” fe lé, de az csak nem akart kö ze lebb ke rül ni.

Pes ti úgy állt az aj tó ban, mint akit le pas  szol tak va la ho vá,
és az tán nem lett meg — leg alább is ez tük rö zõ dött az ar cán.
Ve le szem ben nyílt te kin te tû fi a tal em ber, akin mély nyo -
mo kat ha gyott a ter mé sze tes élet mód. Kár to lat lan bir ka -
gyap jú ra em lé kez te tõ, fe ke te szõr ze tet vi selt, ezt szé les
fej pánt rög zí tet te a fe jé hez. A szõr zet a száj alatt kecs ke -
sza káll ban foly ta tó dott, mely be vi szont szí nes bõr sza la go -
kat fon tak. In ka tí pu sú, bõ uj jú, bí bor szín ing fed te fel sõ -
test ét, al só tes tét vi szont rend ha gyó mó don sem mi.
— Rög tön jö vök, csak fel ve szek egy nad rá got — je len tet te
ki. — Már akar tam, csak ma még nem volt idõm.
De már a bel sõ szo bá ból hal lat szott a hang ja. 
— Csi kor gó, ak kor jobb szél sõt ját szol, jaj, de örü lök, hogy ide ér te tek,
fél tem, hogy le ra gad tok a buk ka nó nál, két nap ja volt egy kis esõ, ép pen,
ami kor a Ni vá val akar tam fel jön ni, hoz tam a ke nye ret, de va la hogy ke -
reszt be for dul tam a buk ka nó nál, nem is ér tem, a Ni va min dig fel jön, át
kel lett hív ni Derecs Ja nit a trak tor ral, de az meg nem tud ta meg húz ni
föl fe lé, úgy hogy le fe lé húz ta meg, de a trak tor meg sza ladt a me re de ken,
Ja ni be rán tot ta a ké zi fé ket, mert el fe lej tet te, hogy elõ zõ nap ja ví tot ták,
és olyan sze ren csét le nül blok kolt, hogy fej jel elõ re ki zu hant a trak tor
elé, sze ren csé re elõ zõ nap ki vet te a szél vé dõt is, mert ta vasz tól õszig
szél vé dõ nél kül szá gul do zik, de az el sõ ke rék a fe jé tõl öt cen ti re állt meg,
majd nem szétlapította… Nem lát tá tok a le nyo ma tát a buk ka nó nál? Teg -
nap még ki ve he tõ volt a sár ban az ar ca. Na mind egy, Pes ti, te ak kor hát -
vé det ját szol, rend ben? Egyéb iránt ahogy meg be szél tük. Verk li és Ábel
kö zép pá lyás lesz. Haj nal ban el in dul tak Pálmajorból, sze rin tem gya log
már itt len né nek, de sza már kor dén jön nek, jó öt let, nem? Verk li szer zett
sza ma rat, na gyon prak ti kus, jár ve le fu va roz ni ál lí tó lag, csak az a baj,
hogy Szentán van egy kan ca, aki be Verk li sza ma ra be le sze rel me se dett,
és min den dél után ke resz tül ve ti ma gát a ka rám kor lát ján és át csat tog
hoz zá lo bo gó fü lek kel, elég mu lat sá gos lát vány, elöl ro bog a sza már, majd
kis vár tat va Verk li a kö tõ fék kel, az tán al ko nyat táj ban von szol ják egy -
mást vis  sza. Mind egy, dél után ket tõ ig csak ide ér nek, nem? Van még idõ,
nem? Sze rin te tek hány óra le het?
Az épü let tény leg ta nyá ra em lé kez te tett. A vá lyog fa lú há zat szép hul -
lá mos cse rép te tõ fed te, így mes  szi rõl lát szott, al ter na tí vok lak ják. A ta -
pasz tott fal fe hér re volt me szel ve, de a me sze lés nagy fol tok ban hul lott,
és ki lát szott a föld szí nû ta pasz tás. Az épü let mö gött va la mi nek a rom jai
lát szot tak, de nem jól; a te te jé be tor nyo zott ágak alól alig nem ló gott ki
elég gé ah hoz, hogy meg le hes sen ál la pí ta ni, mi az. Le het per sze, hogy
ez volt a tû zi fa tá ro ló. A be já rat elõt ti tor ná con a kö vet ke zõ tár gyak vol -
tak fel hal moz va, il let ve ki akaszt va: egy fél hor dó (ab ron csok nél kül),
egy szügy hám, egy fa ge reb lye („grábla”), né hány ko lomp, egy dön tõ fej -
sze (fa vá gó tõ ké ben), egy topor (nyél nél kül, a tõ ke alatt), né hány tu cat
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üres méh ke ret, egy üst, né hány tég la és még né hány fel is mer he tet len
tárgy, ré szint a föl dön, ré szint a há zi lag ké szült desz ka asz ta lon, va la -
mint egy la vór ban né hány ázó rongy da rab vagy ru ha ne mû (ezt így ha -
mar já ban nem le he tett meg ál la pí ta ni). A ház kör nye ze te egé szé ben is
na gyon in ten zív te vé keny sé ge ket su gallt. Min de nütt he vert volt va la mi
ap ró ság, egy-egy fél sze kér, lét ra, ta lics ka vagy fa cse me te (a meg il le tõ -
dött ség tõl föld be gyö ke re zett láb bal).
Csi kor gó, Pes ti és Zsazsa kis ide ig ba ráz da bil le ge tõt ját szot tak — egyik
lá buk ról a má sik ra áll tak az aj tó elõtt, míg vég re a fej pán tos fi a tal em -

ber (most már koc kás far mer nad rág ban) is mét föl buk kant.
— Azt, hogy hány óra le het, nem azért kér dez tem, hogy fe -
lel je tek. Ami ó ta a ta nyán élek, nem ér de kel az idõ. Tény leg
nem. Csak meg szo kás ból kér dez tem, de már bá nom az
egé szet, ko mo lyan. Szia. Medvegyev va gyok.
— Szia. Zsazsa.
— Ha még sem ér né nek ide Juricáék Hárs ágy ról, ak kor
be állsz vé de ni?
— Per sze. Még so ha sem fo ciz tam, de sze rin tem vé de ni tu -
dok. Nõk is játsz hat nak?
— Mi az, hogy nõk is? — kap ta fel a vi zet már is Medvegyev.
— Hogy ér ted azt, hogy nõk is játsz hat nak? (Medvegyev
ha do ná szott). Egy sze rû en nem ér tem, hogy egy ilyen gyö -
nyö rû nõ, mint pél dá ul te, mi ért pre zen tál ma gá ról ne ga tív
ké pet, és mi ért ha gyo má nyoz za ezt a hang sú lyo san diszk -
ri mi na tív szem lé le tet azok ra, akik tõl — egyéb ként nem el vi

ok ból, ha nem zsi ger bõl, ér ted, zsi ger bõl! — csil la gá sza ti tá vol ság ban áll
ez az ál lás pont! Csil la gá sza ti, ér ted? Ha Jurica ide ér, ak kor úgy sem te
állsz be, mert biz tos bé nán védsz, de ezt nem azért mon dom, mert nõ
vagy, ér ted? Egy sze rû en tu dom, hogy bé nán védsz, füg get le nül at tól,
hogy nõ vagy vagy nem! 
—  Jaj, ne pö rögj már, Med ve, tök jó fej vagy, hogy er re gon dolsz, meg
min den, de én tény leg szí ve sen meg pró bá lom, ha nem csesz tek le, ha
egy szer-két szer be re pül a lasz ti. De azért a ka pu nem túl nagy, ugye? 
— Sza bá lyos ka pu mé ret tel ját szunk — je gyez te meg Pes ti, aki nek, mi ó -
ta a Wart bur got tol ta, még nem tért vis  sza az élet ked ve. 
— Hol a pá lya, ap ro pó? — kér dez te Csi kor gó, hogy elé be vág jon
Medvegyev esz me fut ta tá sá nak a nõi eman ci pá ci ó ról, mert egy szer már
be le sza ladt eb be a zsák ut cá ba. Mi u tán a vi dé ki élet sze rel me se fi gyel -
mez tet te õket, hogy ne ti por ják le a zsen ge olaj tö köt, ke resz tül tör ték
ma gu kat a tel ket sze gé lye zõ csa lá nos-bo dzás aká co son, és ki ér tek egy
nagy já ból fut ball pá lyá nyi gye pes, ám meg le he tõ sen göd rös te rü let re. A
tér ség kö ze pén rö vid nad rá gos, hó ri hor gas fi a tal em ber edzett egy ka -
szá val, lát szott, ép pen vesz tés re áll. 
— Sze vasz, Mé la, itt az el sõ tur nus! — ki ál tott Csi kor gó.
— Gáz van? — kér dez te üs töl lést a nyú lánk me zei gaz dál ko dó.
— De hogy. Leg fel jebb, hogy le sza kadt a ki pu fo gó dob. Mért? Lát szik,
hogy nyo mott han gu lat ban va gyok?
— Nem úgy ér tet tem. Gáz pa lac kot hoz ta tok?   
— Ja, per sze. Pes ti vé gig azon ku por gott. Jól át me le gí tet te.
— Tény leg, Mé la, most már ab ba hagy ha tod, sze rin tem elég
egyen le tes a gyep! — ki ál tott oda Medvegyev is. — Mind járt ide ér
Verk li a kor dé val, és ak kor föl ál lít juk a ka pu kat. Már át jöt tek a
Bo ros-er dõn. Úgy hogy in kább fújj egyet, és pi hend ki ma gad az
ös  sze csa pá sig.
Va ló ban — az er dõ fe lõl tény leg hal lat szott va la mi ri kol to zás,
mint ha gra mo fon erõl kö dött vol na, amit hol gyor sab ban, hol las -
sab ban te ker nek.
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— Le mos suk õket — vá la szol ta a hó ri hor gas anél kül, hogy föl te kin tett
vol na, meg iga zí tot ta a nap szem üveg ét, és a ka sza he gyé vel be cél zott
egy pity pan got. Lát szott, hogy már egy ide je tré nin ge zik, mert kb. har -
mad szor ra si ke rült le döf nie. 
Biz tos, hogy Verkliék vol tak, mert a nó tá zás hoz ha son lít ha tó han gi csá -
lás ba idõn ként bá jos sza már or dí tás ve gyült. A hang hol kö ze lebb rõl, hol
tá vo labb ról hal lat szott — Mé la sze rint a szél mi att, mert ez a ta va szi
szel lõ föl kap ja és el so dor ja a han got. Pes ti hit te is, meg nem is — de
an  nyi tény, hogy az or dí tás hol az er dõ al só, hol pe dig fel sõ vé gé bõl hal -
lat szott, és va ló szí nût len nek tûnt, hogy
sza már kor dén en  nyi idõ alatt meg te gyék
oda-vis  sza ezt a tá vol sá got. 
— Ki lesz a má sik két hát véd? — kér dez -
te Pes ti.
— El árul já tok, hogy ki vel ját szunk? —
vá gott köz be Zsazsa, és egy akác tüs ké -
vel pisz kál ta a kör mét. — Azért még is jó
len ne tud nom, ki vel ját szunk. 
Mé la fel egye ne se dett és a ka szá ra tá -
masz ko dott.
— Hát elég ve gyes tár sa ság lesz, an  nyi
szent.
— Vérprofik lesz nek — erõ sí tet te meg sö -
té ten Medvegyev, és szem lá to mást meg -
örült, hogy is mét be szél het. — Vérprofik
a me gyé tõl, de nem zet kö zi fel ál lás ban,
mert hoz tak erõ sí tést Sao Paolóból, vagy
hon nan? Me lyik is In ka vár uni ós test vér -
vá ro sa? Lucern? Na mind egy, szó val köz -
igaz ga tá si erõk vo nul nak fel, de kép vi sel -
te ti ma gát a bank szek tor is, úgy hogy vi -
gyáz zunk, mert a me gyé nek van va la mi
ér de kelt sé ge a fej lesz té si alap ban vagy
miben… De hogy me lyik fej lesz té si alap -
ban? Na mind egy, ke mény lesz, na gyon
ke mény. Nem hát rá lunk meg. A csa tá ra ik ki vá ló ak, egy iker pár, két
éves ko ruk tól együtt ját sza nak, egyéb ként ak tív párt po li ti ká ból buk tak
a köz igaz ga tá si szek tor ba, lát tam õket lõ ni a Cu kor gyár el len. Az egyik -
nek olyan be adá sai vol tak, hogy ami kor fél pá lyá ról meg küld te, és a ka -
pus ki sza ladt, mert azt hit te, el éri a ti zen ha to son belül… 
— Le mos suk õket — vá gott köz be Csi kor gó. — Ha zai pá lyán ját szunk, a
kö zön ség ne künk szur kol. Is mer jük a pá lyát, az elõny ná lunk, nem rúg -
nak lab dá ba.
— De még is, hogy jött ös  sze ez a meccs? Ki hív tá tok õket?
— Ne vez tünk. Ez is va la mi csat la ko zá si izé, ama tõr fo ci csa pa tok ne vez -
het tek. Sor so lás volt, az tán an  nyi. Jól be le nyúl tunk egyéb ként, Szentát
hat-egy re ver ték, pe dig azok is erõ sek. In nen szép gyõz ni, nem igaz?
— Ami azt il le ti, a pá lyát nem is mer jük — szúr ta köz be la ko ni ku san Mé -
la, aki meg fe szí tett fi gye lem mel kö vet te a be szél ge tést, és egé szen a ka -
sza nyél re ne he ze dett. — Hogy õszin te le gyek, még én sem is me rem, pe -
dig már har ma dik nap ja itt ka szá lok, hogy egyen le tes le gyen a fû, de
an  nyi ben ne a gö dör, hogy a ka sza ál lan dó an el akad. Ezt most nem pa -
nasz ko dás ból mon dom. De kép zel jé tek be le ma ga to kat. Ve ze tem a moz -
du la tot, hogy ív ben len dül jön az él, és ak kor a ka sza he gye be le fú ró dik
a ta laj ba, meg bic ce nek, a len dü let tõl csak nem ki sza kad a vál lam. Olyan
ez, mint egy co i tus interruptus. Ko mo lyan. Úgy hogy ti mond hat já tok,
hogy is mer jük a pá lyát, de nincs iga za tok. Ke vés sé, sõt se men  nyi re sem
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is mer jük. De te gyük hoz zá: õk sem is me rik. S ta lán még in kább nem is -
me rik, mint mi, ha ez ugyan vi gasz, ne ta lán tán re mény.
— Tet szik az ér ve lé sed, Mé la. Fog lal koz tál re to ri ka el mé let tel?
— In kább csak érin tõ le ge sen. Egy da ra big sza kács vol tam, ké sõbb prog -
ra mo zó ma te ma ti kus. De most már ab ban sincs pénz. Te böl csész vagy?
— Olyas mi. A klas  szi ka-fi lo ló gia ér de kel, meg írok is. Több nyi re klasz  -
szi kus met rum ban. 
— Az en gem is ér de kel ne, de hi á nyoz nak az alap ja im. Meg mu ta tod
majd, hogy mi ket csi nálsz?

— Jó, szí ve sen, de csak ha ko mo lyan ér de kel. Mert ha is -
mer ked ni meg ke fél ni akarsz, ak kor je lez ném, hogy mo no -
gám va gyok, és most van pa sim. 
— Meg jegy zem, mind ket tõ vál toz hat. De a met ru mok
tény leg ér de kel nek. Egy szer majd nem meg nyer tem egy
di ák sza va ló ver senyt Szõdligeten. Ép pen az ér zel mi te tõ -
pont nál tar tot tam (egy ha za fi as ódá ról volt szó), ami kor
egy gi gan ti kus mé re tû fe ke te macs ka ve tet te be ma gát az
ab la kon, egye ne sen a zsû ri elé — na, a ha tás nak per sze lõt -
tek, úgy hogy amikor…
Ek kor Mé la el akadt. Me redt szem mel te kin tett a há tuk
mö gé. Meg for dul tak, és az er dõ fe lõl meg hök ken tõ lát -
vány ör ven dez tet te õket. Mé re tes szal ma ka lap alatt szo -
ron gó vé kony cson tú és kes keny arc élû, de jel leg ze tes har -
csa ba juszt hor do zó fi a tal em ber zöld re fes tett két ke re kû
kor dét von szolt a po ros föld úton, egy töm zsi, sza kál las há -

tul ról tol ta. Te li to rok ból azt a nó tát üvöl töt ték, hogy „Tót szent pálon
el ké szült a vasút…”, de va ló szí nû leg nem em lé kez tek a kö vet ke zõ sor -
ra, mert ezt az egy sort is mé tel ték a nó ta ne he zen fel is mer he tõ dal la -
má ra. A kor dén, ég nek me re dõ lá bak kal szür ke sza már csõ dör he vert
ha nyatt, ki me re vít ve, moz du lat la nul. Va ló szí nû leg eny he sok kot ka pott
a szo kat lan bá nás mód vagy a ze nei él mény kö vet kez té ben. Élt, mert a
fü lei re meg tek.
— Sze vasz tok — ért oda hoz zá juk a fo gat. 
— Sze vasz, Verk li. Meg jöt te tek?
— Mért, nem? Elõbb ide ér tünk vol na, de Csa ba foly ton el ka lan do zott,
úgy hogy jobb nak lát tam, ha fe lül tet jük a sze kér re, hogy még sö tét
elõtt ide ér jünk. Ne men je tek kö zel, mert ha rap, ab ban bí zom, hogy ha
meg nyug szik, va la hogy le ug rik egye dül. Elég önál ló. Szia, Verk li va -
gyok, ez meg Ábel.
— Zsazsa va gyok. Mi nek ne ked ez a sza már?
— Fo ga to lok ve le, na gyon ta ka ré kos és jól hasz nál ha tó, már ami kor
nor má lis. Né ha ne ki is le het rossz nap ja, nem? Ez en gem nem za var. Pi -
a coz ni já rok ve le, tu dod, bio gaz dál ko dás ból élek, mert nem aka rok részt
ven ni a glo bá lis ter me lé si fo lya ma tok ban. A ha gyo má nyos gaz dál ko dás -
nak szá mos fenn tart ha tó ele me van, le het, hogy ki csit nagy ké pû en
hang zik, de a föld gyó gyí tá sát élet fel ada tom nak te kin tem.
— Ne kem tet szik, hogy ilyen ön tu da to sak vagy tok. Örü lök, hogy még -
is el jöt tem Pestiékkel. Elõ ször nem akar tam, mert tar tok a szöcs kék tõl.
Nem fé lek, csak tar tok. Tudod…
— Csitt! Figyeljetek…
Át szel le mül ten néz ték, hogy Csa bi ho gyan ká szá ló dik le a fo gat ról.

A me gye há rom bus  szal kép vi sel tet te ma gát. Su han va ér kez tek a
po ros úton, és fe gyel me zet ten egy más hoz zár kóz va meg áll tak a pá -
lya szé lén. Egy csí kos za kót vi se lõ gent le man — alig ha nem az edzõ —
meg kér dez te Mé lá tól, hogy ki a csa pat ka pi tány. Medvegyev be mu -
tat ko zott. Az el len fél hoz ta föl bu szon a bí rót, az ki mér te a tá vol sá -
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go kat, fin tor gott, tett né hány meg jegy zést bo ka fi cam ra, és ki csit
hát rébb ál lít tat ta az egyik ka put.
— De hát ki mér tük — mor gott Pes ti.
A bu szok ból két fel ál lít ha tó le lá tó ke rült elõ nap er nyõ vel. A me gye já -
té ko sai kék-fe ke te dressz ben me le gí te ni kezd tek. Va ló ban az iker pár,
Ví zi Pé ter és Pál fog ját sza ni elöl. A har ma dik csa tár min den ki meg le -
pe té sé re egy ma gas, szõ ke svéd: va la mi Niel Ansterstrom. A bu szok ból
hi deg sö rö ket, tök ma got, szo tyo lát és szur ko ló kat vet tek elõ és meg töl -
töt ték a le lá tót.
Jurica Hárs ágy ról tény leg nem ér ke zett meg, de
Cipcsányi, Me lasz és a két Draskovics idõ ben be fu tott
Cipcsányi fa pa dos Landroverén (a me gyei he lye zett
cuk rász min den nél több re be csül te ezt a klas  szi kus
már kát, mel  lyel az an go lok ki épí tet ték vi lág bi ro dal mu -
kat és meg nyer ték a há bo rút). — Nyu godt mec  csünk
lesz, fi úk — je gyez te meg ön tu da to san, ami kor si ke rült
ki ma dza goz ni az el sõ aj tót és ki száll tak. — Hét fõn ösz  -
sze fu tot tam Marcibányival, és je lez te, hogy Var só ba
megy tün tet ni a globalizáció el len va la mi zöld kül dött -
ség gel. Mon dom ne ki: nem is tud tam, Marcibányi, hogy
ilyen zöld vagy. Kép zel jé tek, er re azt mond ja: volt hely
a bu szon. Ön tu da tos, nem?
Klas  szi kus el osz tás ban áll tunk fel: Mé la, Medvegyev és
Cipcsányi elöl, kö zé pen Verk li és Ábel, Me lasz bal szél, Csi -
kor gó jobb, há tul a két Draskovics és Pes ti, a ka pu ban —
egek! — va ló ban Zsazsa. (Medvegyev fe szül ten vár ta, hogy a bí ró szó vá
te szi-e, hogy nõ a ka pus — saj nos nem tet te szó vá). Ná lunk volt a kez dés.
Mé la in dí tott, la zán át bic cen tet te Cipcsányinak, az hát ra szúr ta Verk li -
nek, aki ki ad ta szél re: de egy fû cso mó ban meg pat tant a lasz ti, be do bás. 
— Ne kik is meg fog pat tan ni — vont vál lat Verk li.
A jobb szél sõ, az ok ta tá si bi zott mány elõ adó ja dob ta be, az egyik Ví zi
le sze rel te, át emel te Csi kor gón, ami kor Pes ti rá fu tott, be ad ta a má sik
Ví zi nek, az to vább pas  szol ta a svéd nek, aki pon to san a hát véd vo na lá ban
sze rel te a lab dát, rá for dult, és hig gad tan el he lyez te a jobb sa rok ban. 
Gól a má so dik perc ben.
Nem is ez volt meg le põ, ha nem hogy Zsazsa bal ra ve tõ dött. — Meg ijed -
tem a lö vés tõl — val lot ta be szi pog va. — Nem baj, ne add fel. Tedd csak le
— nyug tat ta a kis Draskovics, és ki rúg ta a lab dát. Kö zé pen Ábel pró bált
sze rel ni, de el vet ték tõ le, két perc múl va megint a ka punk elõtt volt a
lab da. Ví zi Pé ter pöc cen tet te be Zsazsa re me gõ tér dei kö zött. Ket tõ-null.
— Nem bí rom ezt az ideg fe szült sé get! Nem sej tet tem, hogy a fo ci ilyen
ideg mun ka — szö gez te le a klas  szi kus for má kat pár to ló „vers ba ja dér”. 
A kö vet ke zõ tá ma dá sunk a hát véd so ron tört meg. A kö zép pá lyá suk jó
in dí tó lab dát ka pott, de ki ad ta szél re. Az tán hát ra ját szot ták, majd
megint ki szél re — mint ha a hos  szú lab dá kat gya ko rol ták vol na. Megint
az egyik Ví zi hez ke rült a lasz ti, de hát ra ját szot ta, hogy moz gás ba hoz za
a kö zép pá lyát. 
A mi em be re ink úgy pat tog tak a lasz ti után, mind a szöcs kék. De re ka -
san küz döt tek, de va la hogy a sze ren cse is el le nük dol go zott. Ha a lasz ti
meg pat tant, egé szen biz tos, hogy az el len fél járt jól. A har ma dik gólt
megint a svéd gu rí tot ta be Zsazsa lá bai közt, lát szott, hogy most már a
kö tény re men nek rá.
Az emel ke dõ fe lõl csö röm pöl ve vág tá zott egy ke rék pá ros fagy lal tos ko csi.
— Jön Jurica! — só haj tott föl Medvegyev. — Cse re!  
Zsazsa ro gya do zó lép tek kel hagy ta ott a ka put. Juricához lé pett, és azt
mond ta:  Kö szö nöm. 
A ka pu ban vég re Jurica állt, a kis Jurica. A kék-fe ke ték nél volt a lab -
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da, a kö zép pá lyás elõ re jött, és csak úgy, tét nél kül meg eresz tet te, Jurica föl nyúlt,
le húz ta. 
Az tán jöt tek Jurica hí res ki adá sai. 
A lab da ha tal mas ív ben Cipcsányi lá ba elé zu hant, csak nem be le bot lott a las san
tem pót vál tó fiú. Egy test csel után meg eresz tet te, jó for mán el ru gasz kod ni sem volt
ide je az el ké nyel me se dett ka pus nak. Há rom-egy re szé pí tet tünk.
Er re be in dul tak. Szin te azon nal elöl volt a lab da, és Ví zi ket tõ a ti zen egyes vo na lá ból
eresz tet te meg, egye ne sen kö zép re, a ka pus nak lõt te a bõr bo gyót. Jurica mel lel vet te le
a lö vést. Di csé re té re le gyen mond va: a lab da nem pat tant ki. Töb ben ál lí tot ták, hogy a

kis ter me tû cso da ka pus a lö vés ere jé tõl meg emel ke dett, és vagy
húsz cen ti mé tert re pült hát ra fe lé, ép pen a gól vo nal elõtt ért ta lajt.
Ez sze rin tem túl zás. Tény az, hogy kis sé meggyökkent. Le het, hogy
csak be le szo rult a le ve gõ. Az is tény, hogy nem rúg ta ki a lab dát,
mint az imént, ha nem le gu rí tot ta Pes ti nek.
— Vidd elõ re, fiú. 
Ilyet még nem lát tunk Pes ti tõl. Ne ki fu tott, el vit te a lab dát a
svéd és a tég la ar cú kö zép pá lyás mel lett, egy pil la nat múl va a ti -
zen ha tos nál cse le zett, és el fek tet te az egyik hát vé det. De nem
volt ide je lõ ni — a kö zép hát véd be csú szott tal ppal, Pes ti föl pör -
dült, mint a lõtt nyúl és el fe küdt a gye pen. 
A bí ró nem ad ta meg a ti zen egyest.
Pes ti föl tá pász ko dott, és da ra bo san el in dult a bí ró fe lé.
Cipcsányi és Medvegyev gyor san köz re fog ta, és hát ra kí sér ték.
Megint õk in dí tot tak — mi mint ha pá lyán sem let tünk vol na. Gé -
pi e sen ado gat ták a lab dát, a kö zép pá lyá suk be csú szott Verk li nek,

az tán el fek tet ték Ábelt (Ábel föl bucs ká zott, és le sán ti kált a pá lyá ról. Az tán el né zett
va la ho vá az er dõ irá nyá ba, és vis  sza jött). Ví zi egy Ví zi ket tõ tõl kap ta meg a lab dát,
haj szál pon to san láb ra, a ka pu elõtt. 
Ek kor ment rá az el len fél csa tár já ra Pes ti. 
Ví zi egy meg tor pant, Pes ti elõ re dõl ve, meg fe szí tett iz mok kal tö re ke dett a lab da fe -
lé. A pon tos lö vé se ket szó ró csa tár meg pró bál ta el húz ni a lab dát, de már ott volt
Pes ti lá ba: mint ha egy sze kér ru dat húz tak vol na el a pá lya fe lett de rék ma gas ság -
ban, Ví zi fel bucs ká zott, nyek kent a zöl dön. 
Pes ti a ta laj hoz szö gez te a lab dát, len dü le tet vett és rá ha jolt a lö vés re. 
A bõr bo gyó úgy ló dult meg, mint Gagarin hor do zó szer ke ze te, ami kor el akar ta
hagy ni a sztra tosz fé rát. Egy da ra big kö vet tük a te kin te tünk kel, de hogy pon to san
ho va esett, nem le he tett lát ni a nap tól (mert rá adá sul nap pal szem ben ját szot tunk).  
An  nyi biz tos, hogy a lab da az aká cos túl ol da lán, a csa lá nos ban tûnt el.
A já té ko sok moz du lat la nul áll tak a pá lyán, mint a mar ci pán fi gu rák egy rop pant
mé re tû zöld tor tán, de az ita lo zó és öröm it tas szur ko lók ban is benn ra gadt a szusz. 
Ilyen lö vést még nem lát tunk a sza bad té ri sta di on ban itt a Ba rát-he gyen.
Sen ki nek sem aka ró dzott el in dul ni a lab dá ért. Pes ti elé ge det ten állt a vi szony la gos
si ker fé nyé ben, ki húz ta ma gát és fel de rült az ar ca. Megint volt idõ. Szép, moz du lat -
lan je le net volt ke re ke dett vá rat la nul ott a zöl dön.
Pes ti ar ra gon dolt: fel ad tuk, de le nem mos tak min ket.
A sû rû bõl, aho vá a lab da zu hant, va la mi csör te tés hal lat szott. Az anya ko ca te rel -
ge ti ilyen for mán sül dõ ma la ca it. Ha ma ro san em be ri jel le gû be széd fosz lá nya is ki -
ve he tõ nek tet szett. 
— A ha tá ron fél re ál lí tot ták a buszt — hal lat szott egy re cse gõ hang —, po li ti kai ma ni -
pu lá ció! Fél re ál lí tot ták az egész ki ba szott buszt, és más fél na pig máj kon zer vet és
krékert ettem…
A bo zót ban ha ma ro san Marcibányi csap zott alak ja lett ki ve he tõ. Fe ke te mû anyag -
tás ka volt át vet ve a vál lán, ke zé ben há rom múlt he ti Ma gyar Na rancs.  
A tisz tás szé lé re ér ve meg tor pant, és egy pil la na tig far kas sze met né zett az egész,
meg kö vült tár sa ság gal:
— Mi tör tént, gye re kek, megint le ma rad tam va la mi rõl?


