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TT IIZZEENNEEGGYYEESS   

Sûrû, komor gomolyfelhõk gyülekeztek a stadion felett. Az idõjárás
nyomasztó erõként nehezedett mindenkire, mintha radioak-

tív sugárzás áradt volna a förtelmes, haragos fellegekbõl. Mindenki-
re kihatott ez a borongós állapot. A szorongás úgy ingerelte az embe-
ri szervezetet, hogy minden gondolatot és érzést befolyásolt � fojtó
ködöt, mérges füstöt pumpált az emberi agyakba, hogy a szemekbõl
bágyadt düh vetõdjön mindenre és mindenkire. Tehát az idõ nem
kedvezett a mérkõzésnek.

Csupán a szurkolók nem törõdtek a szomorú meteorológiai álla-
potokkal. Majdnem teljesen megtöltötték a lelátókat, s ha maradt is
néhány üres hely, mégis úgy tûnt, az egész épület összeomolhat, ha
ez a rengeteg ember mozgásba jön. Folyamatosan mozgolódtak �
énekeltek, kiabáltak, kedvenceik nevét kántálták, vihorásztak vagy ép-
pen transzparenseiket nyújtogatták az ég felé. Most mindenki kivet-
kõzött magából, hogy csapatát lélekben � és szavakkal is � támogas-
sa. Levetkõzték hétköznapi énjüket, elfelejtették hétköznapi gondja-
ikat, s átadták magukat a súlytalan, veszélytelen, szórakoztató
játéknak, legurítottak egy-két sört, s élvezték ezt a természetes küz-
delmet.

� Úgy látom, a kispadon most nagy döntések születnek � mondta
a közvetítõ csevegõ hangon a többmilliós, arctalan hallgatóinak, akik
ugyan azt tartották, hogy mindannyian jobban értenek a focihoz, mint
õ, mégis igényelték ezt a barátságos modorú hangot. Valóban, most,
a mérkõzés 33. percében úgy tûnt, mozgolódik a vendégcsapat kis-
padja. A kérdést, amit most kétségkívül megvitattak, mindenki jól is-
merte: felküldjék-e Hofmannt? � Ez a döntés nagy hatással lehet a
meccs végsõ kimenetelére, tehát valószínûleg sok érv és ellenérv kóvá-
lyog most az edzõ fejében. Mint tudjuk, Hofmann-nak az elõzõ mecs-
csen megsérültek a bordái, de ma azt nyilatkozta, pontosan idézem:
�Ha kell, tolószékben és gipszben is felmegyek a pályára, és annyi gólt
lövök, hogy kész matematikai csoda lesz a végeredmény.� Tehát
Hofmann elszánt, de a végsõ döntést az edzõ hozhatja csak meg.
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Hofmann elsõsorban gólerejérõl, támadó, néha egészen agresszív
játékáról, botrányairól, illetve arról a kellemetlen tulajdonságáról volt
híres, hogy gyûlölte a bírókat. Fõleg azóta, hogy két évvel korábban
nem játszhatott a ligadöntõben, mert az a hórihorgas karikatúrafigu-
ra, aki a meccset vezette, eltiltatta. Aztán kapott is pár pofont az a
�majomember�.

Hurkosnak hívták a mérkõzés õrangyalát. Alacsony, tömzsi em-
berke volt, úgy gurult ide-oda a pályán, mint egy összegömbölyö-
dött sündisznó. Mindig búskomor, méla ábrázata most, az esõfelhõk
tömegei alatt még elcsigázottabbnak, komorabbnak tûnt � soha nem
bírta a rossz idõt. Ezenkívül zavarta az egyik partjelzõ, aki már elsõ
találkozásuk óta ellenszenves volt neki. Szörnyen akadékoskodó,
szemtelenül fennhéjazó viselkedése ingerelte Hurkost, s habár igye-
kezett felülkerekedni ezen az érzésen, mindahányszor sikerült volna,
a fickó annyiszor kiábrándította. �Hohó, pajtás!�, mindig ezt mon-
dogatta, s közben rikítóan fehér fogait elõvillantva visszataszítóan
vigyorgott. Ez az ember gondoskodott róla, hogy Hurkosnak meg-
maradjon a rosszkedve. Megszokta, hogy a játékosokat ne minõsít-
se jellemük alapján � végül is a fociban csak �játékosok� voltak, s nem
emberek. Elviselte, ha a játékosok úgy viselkedtek, mintha mielõtt a
pályára jöttek volna, még banánokat nyújtogattak volna nekik a rá-
csokon át az állatkertben, mert tudta, hogy a focisták általában nem
szoktak drámát írni vagy matematikai képleteket megalkotni. Vi-
szont ha a játékvezetõk, a megcáfolhatatlan döntéseket hozó, min-
denható kollégák közt tûnik fel egy ilyen megbízhatatlan, ellenszen-
ves alak, az már káros. Hurkos igyekezett mindig a dolgok mögé
nézni. A mérkõzést is úgy vezette, hogy mindent figyelembe vett �
a játékosok minden egyes mozzanatát nyomon követte. Lelkiisme-
retesen fújt.

� Igen! Megvan a válasz! � kiáltott lelkesen a közvetítõ. �
Hofmann játszani fog! Ó, és nevetve kocog fel a pályára, tehát úgy
tûnik, nem okoz neki elviselhetetlen fájdalmat a sérülése. Mint egy
vérengzõ ragadozó, úgy tör be a többiek közé, én úgy látom, tele van
életerõvel. Mintha bármelyik pillanatban képes volna szétszaggatni
az ellenfél összes játékosát plusz az edzõt és a szurkolóikat. Micsoda
focista! Tele van energiával, szinte világít tõle. Azt hiszem, kíváncsi-
an várhatjuk a mérkõzés elkövetkezõ perceit!

Úgy tûnt, a közvetítõ legszívesebben lerohanna a pályára, lebo-
rulna Hofmann lába elé és megcsókolgatná kezeit.
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Hofmann úgy viselkedett, mintha mindenkitõl ilyen hozzáállást
várt volna el. Pökhendi vigyorral az arcán baktatott fel a pályára, mi-
közben a közönség óriási hangzavart okozott � az egyik tábor éljen-
zett, a másik fujozott. Csupán Hurkos, a bíró õrizte meg teljes sem-
legességét. 

Kétségkívül õ volt csapata legkiemelkedõbb játékosa, az úgyneve-
zett vezéregyéniség, a csapat lelke, a legkiválóbb képességû, a legszel-
lemesebb, legrátermettebb, legnépszerûbb, nemcsak sportoló, hanem
közéleti személyiség is, nemcsak egy átlagos külsejû fiatalember, ha-
nem a legendás sztár, aki nemegyszer mosolygott már a bulvárlapok
címoldalán, s akinek magánéletét minden tájékozottnak látszani kívá-
nó embernek illett ismerni. Sokan kedvelték, még többen imádták, s
persze voltak, akik megvetették, de senki sem maradt közömbös vele
szemben. Mindenki hitt benne, hitték, hogy csodákat képes véghez-
vinni, hogy több egyszerû akárkinél, hogy varázserõ rejtõzik lábaiban.
Különféle okai voltak, hogy miért rajongtak érte. A foci fanatikus ked-
velõi a labdarúgás messiásának tekintették, egy új korszak megterem-
tõjének, a kihalóban lévõ � vagy csak most születõ? � látványfutball ve-
zéralakjának. Sokan próbálták utánozni mozdulatait, cseleit, bámula-
tos rúgásait, amelyeket senki sem tudott olyan pontosan helyezni,
mint õ. Nemzetközi szinten is új dolgokat honosított meg � ruganyos
mozgásával az új �gumifocista� típusát alkotta meg, amivel futballtör-
téneti újdonság keletkezett. Aki nem sportképességei miatt bálványoz-
ta � s ez a tábor elsõsorban a gyengébb nem tagjaiból állt �, az mint
közéleti személyiséget, egy új �csillagot� tisztelt benne, a tinilányok ál-
modozásainak tárgya lett, újságírók firtatták nemi életét és étkezési
szokásait, tévémûsorokba hívták vendégnek, ahol aztán újra meg újra
elmesélhette ugyanazokat a mulatságos történeteket. S habár a pályán
faragatlan, sõt agresszív megnyilvánulásairól volt híres, az emberek
elõtt megjelenve egyre csiszoltabb, kifinomultabb modorra tett szert.
Ezért a másik tábor, a Hofmannt minden értelemben elítélõ emberek
lényegesen kisebb csoportja gyakran rótta fel a focistának, hogy kép-
mutató, kétszínû, álszent, hamis, imádóit pedig �szûkagyú csõcselék-
nek� szokták nevezni. Hofmann örült neki, hogy létezik ez a bizonyos
�ellenrajongói� tábor is, így az övéi legalább újra meg újra kiállhattak
érte, így folyton érezhette, hogy mennyien vannak mellette. Hofmann
szerette és élvezte a �valaki� szerepét. 

Természetesen Hurkos bíró is jól ismerte õt. Hogyne ismerte vol-
na � folyton megjelent a tévében és az újságokban, mindenki tudott ró-
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la legalább egy rendkívüli történetet. Hurkos tizenöt éves fia szobájá-
nak falát is az õ posztere díszítette, még felesége is valamiféle áhítattal
szokott róla beszélni. Pedig � állapította meg ezekben a másodpercek-
ben a bíró �, így, élõben teljesen átlagos ürge. Semmi olyan varázslatos
tulajdonsága nem látszik, mint abban a csokireklámban, amelyben
egyes-egyedül játszik két csapat ellen a pályán, és sorra rúgja a gólokat
hol az egyik, hol a másik kapuba. Mint a legendák általában, a
Hofmann-mítosz is elsõsorban a nép ajkán született � vonta le a követ-
keztetést Hurkos. Persze õ is látta már játszani, s más volt, mint a tár-
sai, de éppen emiatt, egyedülállósága miatt nem tudta jól kamatoztat-
ni képességeit. A csapatjátékban egy magányos szuperhõs csak egy sze-
rencsétlen és haszontalan, gyenge játékos lehet. Hurkos nem értette,
hogy lehet, hogy az elemzõk mindig a többi tíz játékos teljesítményé-
ben látják a kudarc okát. Azt akarják, hogy õk fejlõdjenek fel a különc-
höz, az önzõ, a sikeren nem osztozkodó, a csapatszellemet lábbal tip-
ró magányos farkashoz. S a csapat azért is nem lehetett a legjobb, mert
az �átlag� nem vált összeegyeztethetõvé az �átlagon felülivel�.

Hurkos most nem örült neki, hogy Hofmann feljött, nemcsak
azért, mert nagy �bíróverõ� hírében állt, hanem a játékvezetõ jól tud-
ta azt is, hogy megbontja a rendet. Õ pedig nemhogy szerette a ren-
det, hanem el sem tudta képzelni a világot rend nélkül. Nem tûrte el,
ha nyomdahibát talált az újságban (azonnal betelefonált), ha pecsétes
volt az asztalterítõ az étteremben (otthagyva csapot-papot odébb-
állt), ha valaki �lássá�-t mondott �látja� helyett, a késést pedig min-
dennél jobban megvetette. A kifogástalan rend megkövetelése néha
szorongóvá, sõt depresszióssá tette, ilyenkor pihenésre volt szüksége,
elment úszni egyet a közeli uszodába, leugrott horgászni az édesap-
jához a szülõfalujába vagy egyszerûen csak sokat, nagyon sokat aludt.
Ezek közül valamelyik mindig segített, kiegészítve a felesége kényez-
tetésével. Felesége jó alakú, csinos asszony volt, s habár gyakran ne-
hezen viselte férje szõrszálhasogató igényességét, mégis megtalálta a
rosszban a jót: nem egy hanyag, iszákos, rendetlen férfit választott
magának, hanem egy gondos, pedáns, rendes fickót, aki annak idején
egyetlen randiról sem késett el és soha nem felejtett el egyetlen évfor-
dulót sem.

Miközben Hofmann elõször labdához jutott, apró cseppekben es-
ni kezdett. Úgy tûnt, a parányi cseppeket a gigászi felhõk csak afféle
bemelegítõnek, ijesztgetésnek szánják, valamiféle elõõrsnek a várha-
tó teljes arcvonalon meginduló támadáshoz.
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� Még mindig nem esett egyetlen gól sem � közölte a közvetítõ a
mindenki által ismert tényt. � A játékosok semmiféle keményebb táma-
dást nem engednek meg az ellenfélnek, egyik térfélen sem. Pedig
Pataky, a vendégcsapat edzõje nem ezt várta, a mérkõzés elõtti nyilatko-
zatából ítélve. �Az ellenfél menekülni fog a pályáról� � mondta. Amit
pedig látunk, az állóháború. Meg is látszik a csüggedés Pataky arcán. 

Pataky rém szélsõséges ember volt. Úgy esett át jókedvbõl méla-
búba vagy éppen vadállati dühbe, ahogy a kaméleon váltogatja bõre
színét a környezet kínálta háttér alapján. Egy tizedmásodperc alatt
vált kezesbárányból vérengzõ oroszlánná, sápadt, bágyadt, beteg, vén
komondorból tüzes, szenvedélyes, lobogó szemû, villámgyors véreb-
bé. Eme furcsa tulajdonsága kiismerhetetlen, kiszámíthatatlan, átlát-
hatatlan, tudathasadásos embert csinált belõle. Az egyik percben még
kedves, meleg szavakkal babusgatta, kényeztette játékosait, a követ-
kezõben már szikrákat szóró szemekkel hordta le õket, kimerítve a ká-
romkodások gazdag tárházát. Senki sem tartotta beszámíthatónak.
Ellenben profi edzõnek mindenki.

Minden percben folyamatosan dörmögött az orra alatt, csak néha
hagyta el kiáltás a száját, amit más is hallott (de abba beleremegett az
égbolt is). Általában csak a segédedzõ hallotta megjegyzéseit, de õ is
csak néhányat csípett el. 

� Lajhár�� morgott most is Pataky. � Átkozott patkány� Úgy
nézi az egészet, mintha semmi köze nem lenne hozzá. Átkozott, rozs-
dás mozgássérült. Mankókkal vagy tolószékben kéne játszania. Mint
egy százéves hadirokkant, egy fogyatékos nyomorék, egy� MO-
ZOGJ MÁR, HOFMANN!!! Meghalsz bele, ha szaladgálsz egy ki-
csit? Vigyázz, nehogy egy méternél közelebb kerülj a labdához! Ha-
rap az a tök? Hát focista ez vagy majom?! SZEDD MÁR ÖSSZE
MAGAD!!!

� Rémes ez az esõ � jegyezte meg a segédedzõ, akit mindenki Mu-
kinak hívott, s aki általában teljesen lényegtelen dolgokat szokott ha-
sonló módon megjegyezni. 

Pataky szerette ezeket az erõteljes kora nyári zivatarokat, ilyenkor
mintha megnövekedett volna férfiassága, mintha erõt gyûjtött volna
az ég és föld között feszülõ, sivító feszültségbõl, mintha átvett volna
valamit a szilaj haragból, amely a gõgös felhõkbõl áradt. Irigyelte
õket. Õ is szeretett volna ilyen hatalommal bírni, fentrõl uralni a vi-
lágot, s ha kedve tartja, lecsapni, ahogy a felhõk teszik. Õket semmi
sem gyõzte le. Újra meg újra megjelentek. 
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� Hofmann-nak kell néhány perc � mondta Muki, a jelentéktelen
segédedzõ. � Aztán beindul és berúgja.

Pataky nem hallotta a kis ember egy szavát sem. � Vigyázz a kö-
zépsõre! � Mondta csak úgy magának, de Hofmann maga is rájött,
hogy mire kell ügyelnie. Tudta, mi a dolga. Csak egy kis bátorításra
volt szüksége a kispad felõl. � MOST MÁR INDULJ! � Patakynak
széles mosoly ült ki az arcára, boldog, hálás mosoly, mikor Hofmann
végre megkaparintotta a labdát, s megindult a támadás. A támadás.
Ennek már ANNAK a támadásnak kell lennie � gondolta Pataky, s
most még csak nem is morgott magának. Már többen voltak elöl, ott
akadékoskodott a kicsi, furcsa, gombolyag formájú bíró is, de min-
den szabályszerûen folyt, mindenki csodálhatta a �csodacsatár� szín-
vonalas, egyedi, sajátságos és lenyûgözõ játékát. Fõleg a cselei voltak
fergetegesek. Három emberrel babrált ki, majd passzolgatásba kez-
dett két társával. Az a kettõ azonban csak mellékszereplõként tûnt
fel. Hofmann tündökölt. Újabb cselek, szinte összezavarta az ellen-
fél játékosainak gondolatait is, parádés labdavezetés, kíméletlenül
pontos passzok. A nézõtér õrjöngött. Már ott jártak a kapu elõtt.
A védelem omladozott. Egyre többen támadtak. A nézõk magukból
kikelve üvöltöztek. Pataky arca kivirágzott. Hurkos minden mozza-
natot figyelt.

Leadták Hofmann-nak. Csel, a terep kitisztult. 
Õrület, gólhelyzet.
Lövés.
A rajongótábor sírásban és káromkodásban tört ki, mikor felfog-

ták, amit látnak. Az otthoniak örültek. A fociisten hibázott.
Hofmann, a bajnok, a mintajátékos, a magyar Pelé, vagy ha úgy tet-
szik, az új Puskás Öcsi, a legújabb nagy csillag, Hofmann, a rettent-
hetetlen, a megtántoríthatatlan, a kijátszhatatlan, a halálpontos lö-
vész, Hofmann, a bálvány, a minden és még annál is több � Hofmann
mellétrafált. Kihagyta a ziccert.

Pataky leizzadt és leroskadt. Összeomlott. Egy satnya könnycsepp
is kibuggyant szemébõl, s kis erecskét létrehozva gördült le egészen a
szájáig. Sós íze volt. Mégis inkább keserûnek érezte. Pataky most leg-
gyermekibb formájába ment át, szemei tágra nyíltak, szája tátva ma-
radt. Egy ötéves árva kislány arcát öltötte magára. Majdnem zoko-
gott. A könnycseppet azonban senki sem vehette észre, mert esõ áz-
tatta az arcát. Most visszaült helyére, mindenbõl kiábrándultan.

Muki vette át az irányítást, adott néhány tanácsot a fiúknak.
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Hofmann feldühödött. Felforrt benne a vér, megvadult, mint egy
bika, fejébe áramlott a vér, szemei bevörösödtek, ahogy egész arca is,
a vér és az izzó düh kiszorította a gondolatokat fejébõl, csak ösztönö-
sen tett mindent ezután. A felhõk. Az esõ. Megölt volna minden ap-
ró, pimasz, idétlen, átkozott esõcseppet, szétkergette volna az úrias,
pökhendi, méltóságos felhõket. Szétdurranás fenyegette. Úgy érez-
te, szívét kivették a mellkasából és a pokol legforróbb tüzébe hajítot-
ták. Eltompult. Már nem látott semmit, csak azt a gömbölyû csodát,
amely maga az élet, maga a világmindenség. Gömbölyû, akár ez az
elátkozott földgolyó, csakhogy itt minden a labda körül forgott.
A Nap! Maga a Nap! Az élet forrása, a szent világosság, a legfõbb
központ, ahonnan az éltetõ sugarak úgy áramlanak felénk, mint a lát-
hatatlan, megfoghatatlan valóság. Hofmann számára most minden a
labdában összpontosult.

� Elképesztõ játék � tért magához lassan a közvetítõ, aki csaknem
megfulladt, mikor Hofmann néhány centiméterrel a jobb oldali ka-
pufa mellé lõtte a labdát. Mellé! Nem akarta elhinni, hogy egy ilyen
helyzetet� Ördög és pokol � ezt ismételgette magában, ez nem tör-
ténhet meg, ez megcáfolja minden ép elmének minden ésszerû felte-
vését. Mégis elfogulatlannak, ha nem is szenvtelennek kellett marad-
nia, s így igyekezett mihamarabb feleszmélni kábultságából. � Most
aztán bebizonyosodott, hogy a fociban tényleg bármi megeshet. Le-
írhatatlan ez a dráma, ami a vendégcsapat részérõl érzékelhetõ. Min-
denkit lesújtott ez az esemény. Hihetetlen. Kétségbeesett arcok a pá-
lyán, a kispadon és a lelátókon. Még a felhõk is rínak. � Ez a gondo-
lat tetszett neki. � Igen, úgy tûnik, a felhõk is siratják ezt a helyzetet.
Most folytatni megpróbáltatás lesz. Fel kell támadniuk a vendégek-
nek. Másodpercek alatt megjárták a mennyet és a poklot is. Milyen
erõk dolgozhatnak most ezekben az emberekben? Vajon miféle gon-
dolatok munkálkodnak bennük, kavarognak a fejükben? De folytat-
ni kell. Ha megrázó is, ami történt, föl kell kelni, föl kell kelniük ha-
lottaikból, mert az itthoniak nem fognak habozni kihasználni a meg-
rendültség elõidézte tunyaságukat. Máris náluk a labda, s támadnak.
� A közvetítõ úgy érezte, mintha neki lenne a legnehezebb feldolgoz-
nia, ami történt, s csak úgy folytatni a meccset, mikor egy világrendí-
tõ esemény zajlott le éppen az elmúlt percben. Egy katasztrófa.
A közvetítõ úgy érezte, maga és még jó néhány más ember lelke meg-
halt az imént. Minden beborult, mint az ég, megszürkült, elhomályo-
sult. Hatalmas erõfeszítésre volt szükség, hogy folytassa. Le kellett
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gyürkõznie a szívszaggató fájdalmat. � Kocúr leadja Ürgének �
mondta. Úgy tûnt, sikerül.

Hofmann elõtt lepergett az egész élete. Lassan visszaszivárogtak
agyába csupasz, értelmetlen gondolatai, teljesen rendszertelenül, ide-
gesítõ összevisszaságban, erõszakosan, szinte fájdalmasan, mintha
mindegyikük kíméletlenül alagutat fúrt volna szürkeállományába.
Csak úgy jöttek, pedig nem akarta. Egy régi élmény homályos képei
ugrottak be. Egy régi kellemetlen, bántó, kegyetlen élmény iszonyú,
ijesztõ képei. A komor téli utca, a város leglepusztultabb, legelhagya-
tottabb részén. Szinte most is átjárta az a csontig hatoló, delejes hi-
deg. Félt. Nem is félt, rettegett. Öt körül már sötétedett, s az a baljós
kinézetû alak úgy jelent meg, mintha a fal mellett heverõ szemétbõl
állt volna össze hirtelen� Hofmann, aki akkor tizenkét éves volt,
nem is nagyon vizsgálta meg a lényt, csak odament, s eszelõsen bele-
rúgott néhányszor. Rugdalta a rongyokba bugyolált sötét, ismeretlen
testet, hogy míg az kínlódik, õ elszelelhessen. Most is érezte még a
bûzt� Azt az átható rothadásszagot, amibe pálinka hányingert kel-
tõ, gyomorfelforgató aromája vegyült. Rúgta és rúgta. Ellenség volt,
veszélyforrás, s õ, Hofmann utálta a veszélyt. Az kényelmetlen. De
egyszercsak kinyúlt egy meztelen, csontos kéz a rongygomolyagból,
megragadta a fiú lábát, s az nem tudott védekezni. Csak irtózatos fáj-
dalmat érzett, amint a hiányos fogsor belemélyedt húsába� Azt sem
tudta, hogy menekült el. Máig nem tudta. De a harapás helye meg-
maradt, s a fájdalmat még most is érezte. Megborzongott, ha rágon-
dolt, milyen kiszolgáltatott volt akkor.

De most talán még védtelenebb. S most nemcsak róla van szó, ha-
nem a szurkolók ezreirõl is, akik vele éreznek. Most az õ lábuk is az
idegen kéz szorításában van. Kihagyta. Kiszolgáltatottá vált. Tudta,
érezte, minden sejtjében benne volt a biztos tudat, hogy az emberek
vele vannak. Rúgnia kell. Míg nem késõ. Kapálódzni. Rugdalódzni.
Eszeveszetten.

Ettõl féltem, gondolta Hurkos. Beállt a teljes káosz a stadionban.
A nézõközönség gyakorlatilag transzba esett, minden gátlásukat levet-
kõzték, zabolázatlanul õrjöngtek az emberek. Szinte megmagyarázha-
tatlan volt, hogy a többszörösen nagyobb létszámú vendégszurkolók
még nem rohanták le a hazaiak furcsamód kisebb rajongócsapatát,
ahogy az ilyenkor lenni szokott. Talán féltek, hogy elmulasztják imáda-
tuk tárgyának, az ezekben a pillanatokban a saját térfele hátsó részén
bámészkodó Hofmann-nak egyetlen mozdulatát is. Mindenesetre a
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végletekig feszült állapotok uralkodtak a stadionban, ahogy azt Hurkos
megállapíthatta. Az ellenszenves partjelzõ természetesen folyamatosan
akadékoskodott, mindenáron szerepelni akart. Az esõ egyre inkább
megeredt, ráadásul egy élénksárga villám is átcikázott az energiában
dúskáló levegõn. Hurkos egy kicsit megrezzent tõle. Ez is csak fokozta
a káoszt, amely lehetetlenné tette, hogy ez a mérkõzés nyugodtan és
zökkenõmentesen folyjon le. Semmi sem folyhat le zökkenõmentesen,
ezt persze tudta Hurkos, aki nem ijedt meg a problémáktól. Mindent
hideg fejjel kell mérlegelni � vallotta. Egyetlenegyszer hozták ki igazán
sodrából az életében, mikor egy bumburnyák az õ szeme láttára, a há-
zuk elõtt megütötte a lányát. Hurkos az ablakból figyelte a jelenetet, s
azonnal kirohant, hogy higgadtan elkergesse a fiatalembert. Mikor
azonban szembekerült azzal a trehány, ágrólszakadt alakkal, kikelt ma-
gából, s agyba-fõbe verte. Lánya nem ismert rá. Õ sem magára. Még-
sem bánta meg soha tettét. Az elemi, ösztönös cselekedet volt. Úgy véd-
te �kölykét�, mint egy anyafarkas. Tehát soha nem riadt vissza a komoly
fellépéstõl, ha arra mindenképp szükség van. Tudott azonban tûrni is.
Tûrte azt a nyavalyás partjelzõt, hasonlóképpen tûrte a szintúgy barát-
ságtalan edzõt, azt a bizonyos Patakyt, aki folyamatosan mormogott és
ordítozott a kispadon. Csak az idõjárás vette el nagyon a kedvét.

� Nem bírom tovább nézni ezt a rakás szart � suttogott Pataky,
Hurkost figyelve. � Mint egy kis szarcsomó. Szét kéne lapítani. Még
a képe is undorító. Mintha beteg volna. Egy õrült félcédulás. Ki volt
az az ökör, aki felengedte a pályára ezen a meccsen, aki egy ilyen va-
kondtúrásra bízta a játékvezetést?! Mint egy kis rágcsáló. Döngöljé-
tek a földbe az átkozott patkányt! Lapítsátok szét. Olyan, mintha ott
sem lenne, ezt a mérkõzést nem is vezeti senki. Mi ez, valami õsfoci?
Mi ez az ember, ez a senki, ez a szarrakás, ez a büdös, rohadt
szemét�? Hát persze hogy nem megy oda. Üvegszemei vannak.
Nem lát semmit a tökfilkó. Egy nagy ökölüdvözlet kéne neki, hogy
észhez térjen és kinyissa végre a csipás szemeit! Mit csinál? Mi a szart
csinál? A rohadt életbe, MI A FRANCOT CSINÁL?!

� De hisz nem történt semmi � értetlenkedett Muki, szinte meg-
ijedve a begerjedt edzõtõl. Nem tudta, mi a gond, õ nem nagyon vet-
te észre, amit a nagy ember igen, azaz hogy Hurkos bíró felelõtlenül,
hanyagul végzi munkáját. Pataky azonban természetesen nem vette a
fáradságot, hogy beavassa senkiházi segédjét. Mint általában. Szinte
alig állt vele szóba, csak olyan alkalmakkor, mikor Muki felhívta, eset-
leg mikor meghívta egy italra. De Pataky általában a saját dolgaival
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volt elfoglalva, olyannyira, hogy másra nem maradt ideje. Általában
még a világot sem vette észre.

� A tutyimutyi semmirekellõ. Nem látta, hogy belerúgott?! Hi-
szen belerúgott! Hogy állíthattak fel egy vakondot a pályára! 

A vakond � Hurkos játékvezetõ � pedig serény hangyaként szor-
goskodott a gyepen. Gyakran fújt, ilyenkor egy kissé elvörösödött.
Nem tárgyalt a játékosokkal, csak utasításokat osztogatott. Fürgén
mozgott, követte a labdát, ott volt az akcióknál, de figyelme eközben
az egész pályára kiterjedt. Még a nézõteret is átpásztázta idõnként �
félt, hogy kirobbanik a bunyó. Az égre is tekingetett, habár egyéb-
ként is jól érezte az alacsony légnyomást, a nehéz felhõket, a lágy esõ-
cseppeket, az egész idõjárást. Figyelte a kispadokat. Kiszúrta, hogy
Pataky figyeli, morogva. Ez rossz érzéssel töltötte el, megijedt, hogy
hibát vétett. Persze a bírókat könnyû vádolni, ha a meccs nem úgy zaj-
lik, ahogy eltervezik. Hurkos ezt tudta, sokszor tapasztalta is, de nem
bírta megszokni. Úgy óvta becsületét, mint egy drága porcelánvázát.
Nem tudta volna elviselni, ha csorba esik rajta.

Hofmann számára csak a siker jelentett valamit. Egész életében er-
re épített. Most úgy érezte, elvesztette az irányítást. Nem volt ura a
helyzetnek, s hiába üvöltötték rajongói szinte elkábulva a nevét min-
den irányból, most nem tudott azonnal felépülni a kudarc utáni meg-
semmisülésfélébõl. A kínos érzések, amelyek magukkal ragadták, nem
távoztak. Ezért megijedt és visszahúzódott. Hátul maradt, és óvatosan
passzolgatott. Nem megfontoltan, inkább kábán, ötlettelenül. Tudta,
hogy ez nem mehet így soká, fel kell támadnia, mert máskülönben be-
lémarnak. Jól ismerte a kegyetlen világot. A gyorsaság és eredményes-
ség szüli majd a sikert. Hofmann számára ezek általában ösztönösen
mûködtek, de most szinte kényszerítenie kellett magát arra is, hogy a lá-
bát felemelje. Mintha megszakadt volna a kapcsolat az agya és végre-
hajtó szervei közt. De a szakadék áthidalható volt. Csak idõre volt szük-
ség. Idõvel az ösztönök, az életösztönök gyõzedelmeskedtek, felülkere-
kedett a buzgóság, a siker iránti vágy, Hofmann pedig elindult.
Megkapta a labdát, s elindult. Most már nem kellett külön átgondolnia
minden egyes mozdulatát, most már teste tette a dolgát, futott a betáp-
lált program, s futott vele az ember. Hofmann, mint egy robot, moz-
gásba lendült. Nem kapkodta el, leadta a labdát, majd újból visszakap-
ta, helyezkedett, cselezgetett, passzolgatott. Visszatért bele az élet. 

� Ez az, menj, kérlek, egyetlenem, TÁMADJ, HOFMANN �
nyüszítette Pataky.
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� Hofmann újra a középpontba került. Igen, azt hiszem, a me-
zõny legkimagaslóbb játékosának újabb megmozdulását láthatjuk �
jelentette a közvetítõ.

Közeledett az elsõ félidõ vége, de most senki sem figyelt az órára.
Megint megkezdõdött a varázsló villogása. Fantasztikus mutatványa-
it nagy odaadással követte a bömbölõ szurkolótábor. Ordítottak,
ugattak, nyüszítettek, üvöltöttek, vinnyogtak, süvöltöttek, nyerítet-
tek, nyivákoltak, szûköltek, durrogtak, pufogtak, búgtak, harsogtak,
makogtak, károgtak, bégettek, cincogtak:

� HOFMANN! HOFMANN! HOFMANN!
A földre szállt csillagot, a fénylõ üstököst bátorították, sõt szinte

már perverz módon õrjítették az állatsereglet rikoltásai. Elméje most
már eléggé kitisztult, csak a támadás éltette, a gyõzelem utáni vágy, a
mindenre képessé tevõ akarat. Már újra képes volt a nyakatekert, utá-
nozhatatlan csodacseleire, úgy hatolt át az ellenséges védelmen, mint
egy kis porszem a szitán, s egyes-egyedül manõverezett az ellenfél ti-
zenhatosán belül, hogy az otthoniak edzõje már vagy százszor leiz-
zadt, kikiabálta a tüdejét, s most csapzott külsõvel, szinte már termé-
szetellenesen tágra nyílt szemekkel, hófehérre sápadtan nézte, mi
bontakozik ki. Hofmann pedig csak gyötörte az idegeket. Újra meg
újra megetette a legjobb védõket, nem passzolt, pedig már majdnem
az egész ellenfélcsapat lerohanta. Úgy küzdött, mint egy oroszlán, vil-
lámgyorsan, vadul mozgott, elszántan nyomult elõbbre és elõbbre.
Szinte égett alatta az esõ áztatta gyep. Izzott körülötte a levegõ.
Ahogy izzott az egész stadionban. Nagyobb feszültség sugárzott az
emberekbõl, mint az égbõl, sûrûvé vált tõle a levegõ. Hofmann ját-
szott a labdával, rohant egy kicsit, átemelte az egyik védõ fölött, majd
újra megindult, szélsebesen, akár egy megbokrosodott telivér, úgy ci-
kázott a pályán, mint valami remegõ fény. Futott, futott, mígnem egy
falként elé tornyosuló óriás jelent meg, s a dinamikusan elõretörõ,
energiával teli Hofmann megzavarodott. Nem tudott megállni, nem
tudott ellépni, nem tudott cselezni, nem tudott rúgni, csak ment,
ment, ment, és csak a fizika kegyetlensége szabott határt akaratának.
Fennakadt a nagydarab játékoson, belerohant, szerencsétlenül. Recs-
csent, bukott, ordított, csúszott, feküdt. Mindezt egy tizedmásodperc
alatt.

A nézõtér pokoli morajjal hördült föl. Itt a végsõ katasztrófa! Az
emberek habzottak. A hangzavar lehetetlenné tette a tájékozódást.
Egyetlen dolog maradt a világon. A földön fekvõ Hofmann. 
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Hurkos rohant, de õ is majdnem elesett. Egyre jobban esett, egy-
re jobban csúszott a fû. A káosz megzavarta, elkábította, sértette fü-
leit, sértette elméjét, nehezítette gondolkodását, szinte még mozgá-
sát is gátolta. Minden szó egy kis nehezékként esett rá, s így legyön-
gülve csaknem összeesett már a kicsike esõcseppek súlya alatt is. Még
soha nem érzett ilyen misztikus õrületet.

Viszont józan ítélõképességét nem veszítette el. Jól látta, mi tör-
tént. Fújt, s ítélt� volna. Csakhogy rájött, meg kell várnia, míg né-
mileg rendezõdik a helyzet.

Az otthoni csapat termetes védõje ápolásra szorult. Hofmann ke-
gyetlenül elsodorta, még arcul is ütötte. Habár õ � Hofmann � is a
földhöz vágódott, Hurkos tudta, hogy õ volt a hibás. Felöklelte az el-
lenfél játékosát. A szerencsétlen gyötrelmes arccal fetrengett a földön,
nem bírt mozdulni, szájából ömlött a vér, összehúzta magát, s nyö-
szörgött, bár ezt nem lehetett hallani a nézõk morajlásától. Hofmann
nem sérült meg komolyabban, csak játszotta a haldoklót.

Hamarosan fel is tápászkodott, s ekkor, mintha Isten szózatát kí-
vánnák hallani, szinte elnémultak az emberek a stadionban. Várták,
milyen szó hagyja el a hõs száját. Várták a szent igét.

Az elsodort védõt leszállították a pályáról. Szinte az összes játékos
a higgadt, békésen szemlélõdõ Hurkos és a vad, hevesen ziháló Hof-
mann köré sereglett. Õk is várták, mit fog mondani Õ, akit minden-
kinél töbre tartottak. 

Õ pedig elõször Hurkos szemébe nézett, majd csak úgy a semmi-
be kiáltott:

� Tizenegyest!!!
� TIZENEGYEST! � zengte vissza a nézõtér, mint egy fölerõsí-

tett visszhang.
� TIIIZEEENEGGGYEST! ! ! � hallotta Hurkos minden irány-

ból, a játékosoktól, a nézõktõl, a kispadokról, úgy tûnt, még a sötét
felhõkbõl is.

Az egész világ felháborodott, felbuzdult, lázadozott � így látta
Hurkos. Az emberiség felkelt ez ellen a gaztett, a sportszerûség sötét
indíttatású, durva földbe tiprása ellen. Az igazukat féltették, az elve-
ik alapjaként tekintettek a büntetõ érvényességére. Minden ezen mú-
lott. Hofmann, a bálvány áldozat lett, s az emberek nem viselhették
el, hogy ne álljanak bosszút e megaláztatásért. A mártír most az õ tá-
mogatásukra szorult, hogy feltámadhasson halottaiból. Ezért a játék-
vezetõt megkövezték kiáltásaikkal, a játékvezetõt, aki nem tudott
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dönteni, mikor csak egy lehetõség létezett. A szurkolók egyre türel-
metlenebbül követelték, ami kijárt nekik. A trauma, ami érte õket,
mihamarabbi orvoslást igényelt. Minden másodperc újabb kínt jelen-
tett. Együtt szenvedtek a felbukott Hofmann-nal, s ezt a gyötrõdést
keserves sikolyaikkal próbálták elkergetni.

Miért nem ítél? Miért nem mondja már ki? Mire vár? Mit forgat a
fejében? Hiszen támadás közben akasztottak el, felbuktattak, ez két-
ségkívül tizenegyes. Hiszen mindenki látta! Mit akar ez az állat?! �
gondolkodott Hofmann, miközben minden tagja zsibbadt, mintha
részeg lett volna, feje émelygett, torka kiszáradt, de homloka erõtel-
jesen verejtékezett, szemei izzottak, majd szétfeszítette az energia, de
közben majd összeesett a szédüléstõl. Hajtotta a láz, s egyre közelebb
lépegetett a sápadt, zavart Hurkoshoz, még maga sem tudta, miért,
de egyre közelebb és közelebb araszolt. Izmai mind összerándultak,
egész teste úgy megkeményedett, mintha kõbõl lett volna, az injekci-
ós tû is beletört volna. Fújtatott. Újra és újra kiköpött. Élvezte, hogy
érzi teste hatalmát. Mint egy dühödt, de óvatos gorilla, lépett Hurkos
elé. Arcához hajolt.

� Kifilézlek � suttogta fogai közt, majd egyenesen arcul köpte a kis
termetû játékvezetõt. 

Most már elszabadultak az indulatok. Az emberek verekedni
kezdtek fent a lelátókon. Hurkos oda sem nézett. Gyors mozdulattal
megtörölte arcát. Újra és újra lepörgött elõtte a jelenet. Ez a tuskó �
õ volt a hibás. Most már nevezhette így, mert túlmentek a játék hatá-
rain. Eljutottak egy másik szférába. Hurkos tudta, mennyire rémült
a tekintete, s minden erejét összeszedve próbált rendet rakni magá-
ban. Sajnos alig maradt ideje, s egy utált, egy iszonyú hang tolako-
dott a fülébe.

� Hohó, pajtás! Hé! � Ez a partjelzõ nyivákolása volt. Úgy
megnövekedett a felfordulás, hogy ez a pojáca nyugisan odasétált
Hurkos mellé. Õ jól szemügyre vette. Teniszezik meg focizik, de köz-
ben iszik, mint az állat � állapította meg róla a bíró. Már csak ez a �jó-
pofa� segítõtárs hiányzott. � Nem szeretnélek befolyásolni a dönté-
sedben, de úgy látom, tanácstalan vagy. Valami gond van? Tiszta ti-
zenegyes. Nem vitás.

Hurkost nem zavarta különösebben, hogy kétségtelenül fiatalabb
kora ellenére letegezte a fickó, de az, amit mondott, komolyan meg-
hökkentette.

Én õrültem meg? � gondolta.
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Hofmann gyilkos szemekkel bámulta, a partjelzõ kérdõn tekintett
rá, Pataky a pálya szélérõl káromkodott, de hangja beleolvadt a sokez-
res közönség hangorkánjába. Talán Hurkos volt az egyetlen ember a
pályán, aki látta, mi történt? Vagy téved? Hogy tévedhet? Megzavar-
ta az önkívületbe esett tömeg zavaros bömbölése? Megbomlott az
agya? Hiszen azt a szerencsétlen védõt le kellett vinni, mert Hofmann
elgázolta és megütötte. Megütötte! 

Kifilézi. Kétségkívül. Hurkos szabadrúgást ítél a hazaiaknak,
Hofmann pedig kinyírja. Gyilkosan nézett. Már most is megtenné,
ha arra ösztönzõ jelet kapna. Nem ússza meg szárazon, ha becsülete-
sen, szíve szerint dönt. Hurkos reszketni kezdett, s fejét idegesen kap-
kodta jobbra-balra. A partjelzõ vigyorgott.

� Hohó, pajtás! � kiáltotta.
Kifilézi.
A nézõtérrõl érkezõ hangok egy dühöngõ mennydörgésbe forrtak

össze. Hurkos úgy érezte, a fejét követelik. Úgy érezte, a saját kivég-
zésén van. Mikor hozták az ítéletet? Õ maga ítélte el magát? Vagy õt
nem kérdezték? Hisz még nem is szólt semmit. Ezek már eleve eldön-
tötték, hogy vesznie kell? A fekete tömeg, az üres arcok, a hömpöly-
gõ áradat, mint egy gnúcsorda, ugató és röfögõ sáskaraj. Kik õk?

Nem is vette észre, melyik pillanatban vették körül. Mindenki ott
volt. Az összes ember, akit ismert, körülötte tolongott. Feléje tartot-
tak, hogy felfalják. Õrjöngtek. Folyt a nyáluk. Szemeik feketén csil-
logtak. Csörtettek elõre, akadályt nem ismerve, villámgyorsan, esze-
veszetten. Vicsorogtak. Fel akarták õt falni.

Hurkos csak állt. Mikor a csorda elérte, összeesett. Levitték a pá-
lyáról. 

A sötét felhõk egyre csak szórták az egyre nagyobb, nehezebb esõ-
cseppeket. Az egyre nagyobb, termetesebb, súlyosabb esõcseppeket.

(Irodalmi Szemle, 2004/7.)

SZALAY ZOLTÁN 1985-BEN SZÜLETETT DUNASZERDAHELYEN. PRÓZÁT ÍR.

Szemle80


