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1. Fejezet: 

Amikor testet ölt a fájdalom 

Az iskolakezdéssel együtt, szeptemberben kezdetét vette a 
másodosztályú Labdarúgó Liga, melynek az első fordulójá-
ban a Cegléd focicsapata fogadta hazai pályán a korábban 
első osztályban menetelő, ám mostanra rangja vesztett 
Balmazújvárost. 

Cegléd nem tartozott a nagyvárosok közé, ezzel ellentét-
ben viszont a különféle rendezvényekre elég szép számmal 
jelentek meg a lelkes szórakozni vágyók. S ez ugyanígy volt 
rájuk jellemző a sportesemények napjain is. A malomtó 
széli sportpálya ezúttal is zengett a szurkolóktól. A ceglédi, 
illetve a balmazújvárosi szurkolók, egymástól messze, két 
külön csoportban, az ülőhelyükről felállva szögdécseltek fel 
s alá, miközben sörtől bódultan kiáltozták csapatuk drukk-
indulóját. Odalent a méregzöld füves pályán kiéleződött 
harc ment, a szezon első bajnoki meccs győzelméért. A cit-
romsárga mezt viselő hazai csapat a Cegléd, valamint a 
zöld alapon, fekete csíkokkal teli Balmazújváros mérte ösz-
sze az erejét. Támadott mind a két csapat, ám, hasonló-
képpen visszazártak. 

Kellemes, napsütötte időben volt része a két csapatnak. 
A szél csak gyengén fújt, éppen hogy megtáncoltatta a Ma-
lomtó széli sportpálya körüli fák lombjait. A Nap aranyló 
fénye, teljes egészében világította be a zöld gyepet, nem volt 
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se hideg, se túl meleg, tehát alkalmasnak minősült az idő 
mint meccsezésre, mint meccsnézésre. 

Mindkét csapat teljes erejét bevetve, próbálta megszerez-
ni a vezetést, miközben a lelátókról már egyre hangosabb 
drukk kiáltások hallatszódtak le a pályára. Persze, odalent 
minden játékos tisztában volt azzal, hogy ahol ennyi ember 
szurkol a győzelemért, akkor ott mindennél jobban kell 
teljesíteni. 

A ceglédi focicsapat kapitánya, a magas, torzonborz, sző-
ke frizurás Máté, figyelmeztette társait, hogy hamarosan 
véget ér az első félidő, s jó lenne szerzett s nem kapott gól-
lal zárni a szezon első bajnoki meccsének a félidejét. A sár-
ga mezesek, akármennyire csak tudtak, próbáltak újabb és 
újabb támadást kialakítani, ám ezzel szemben a Balmazúj-
város focistái sem adták oda olyan könnyen a játékszert. 
Mindkét csapat igyekezett összeszedettebben játszani, még 
ha már csak néhány percre voltak a félidő lefújásától. 

Mint a Cegléd, mint a Balmazújváros próbált mindent 
megtenni a vezető gól megszerzése érdekében. A vendég 
csapat próbált közelebb kerülni az ellenfél csapat kapujá-
hoz, méghozzá hosszabb passzokkal, melynek pontatlansá-
ga miatt a Cegléd megszerezte a labdát. Méghozzá a hazai 
csapat, balszélső hátvédje Bernáth Kristóf csípte el az el-
adott labdát. Aztán nagy lendülettel elindult, hogy miha-
marabb lefussa üldözőjét és megfelelő csapattársnak to-
vábbíthassa a labdát. Mivel azonban látta, hogy minden 
társa mögött ott állt egy zöld-fekete mezes játékos, így nem 
tehetett mást, egyedül kellett tovább mennie, végül is ő rá 
már nem maradt fogó ember. Így hát eldöntötte: ezt a lab-
dát, ha törik, ha szakad, de egészen a kapuig fogja vinni. 
Márpedig ha ő eldönt valamit, akkor annak úgy kell majd 
történnie. Azt akarja, hogy ezzel a góllal, márha persze si-
kerül majd megszereznie, elismerést nyerhessen a csapat-
társaitól és az edzőjétől. Erre mindennél jobban vágyott. 
Elismerést egy egyszerű focista fiúnak, aki soha nem vá-
gyott jobban semmire, egy elismerésnél. 
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Kristóf már majdnem elérte az ellenfél kapuját, amikor 
hallotta, hogy egyre több láb dobog mögötte, melyek pilla-
natok alatt már ott lihegtek a nyakában. Ezzel egy időben, 
pedig vele szemben a kapus, aki elrugaszkodván a földtől, 
olyan erővel indult meg vele szemben, akár egy szabadon 
eresztett bika. S mivel legalább két fejjel magasabb és szé-
lesebb testalkattal rendelkezett Kristófnál, így a 18 éves 
fiúban még ha az utolsó pillanatban is, de kételyek merül-
tek fel. Mi történik ha összeütközik a hatalmas, kopasz fejű 
kapussal? Még az is lehetséges, hogy az ütközéstől mara-
dandó agykárosodást fog szenvedni, ami miatt már soha 
életében nem folytathatja majd ezt a csodálatos sportágat, 
s ami még fájóbb lesz, hogy már soha nem lesz olyan, mint 
azelőtt. S mindezt egy gólért. 

Márpedig igen is egy gólért! Ha ezzel a saját testi épségét 
fogja kockáztatni, akkor ennek így kell hát lennie! Ebből az 
akcióból gólt fog szerezni! 

A hazai szurkolótáborban már mindenki felpattant az 
ülőhelyéről. A Malomtól széli sportpálya zengett, ám ezúttal 
csak a Ceglédi drukkénektől. 

Kristóf nem vesztegette az időt. Amikor már csak három 
méterre volt a kapustól, óvatos mozdulattal átpasszolta a 
labdát a kopasz fiú vékony lábai között, ahonnan a játék-
szernek zavartalanul gurult a gólvonalon át, egészen addig, 
amíg a háló meg nem állította. 

 Cegléd - Balmazújváros 
 1 : 0 
  I. Félidő 
  45' perc 

A hazai csapat szurkolótábora örömtáncot járva, s persze 
eget zengető morajt csapván ünnepelte Bernáth Kristóf 
szólóját, aki egészen a saját térfelüktől egészen az ellenfél 
kapujáig vezette a labdát. Úgy, ahogyan az ő eldöntötte. 
Csodálatos és látványos akció volt. Egyedül megverte a 
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védelmet s még a kapus ellen is megnyerte a szemtől-
szembeni párharcot. Még akkor is szép teljesítmény volt, 
még kissé önző megoldást választott, s ezzel ő maga is tisz-
tában volt. 

Kristófhoz minden csapattársa odarohant, s magukhoz 
ölelték a bravúros góljáért. Egyikük sem szólta meg, amiért 
passz nélkül vezette át a pályán a labdát, mindenki hálás 
volt neki. A bíró pedig nemsokkal a középkezdés után, meg 
se várva hogy a duzzogó Balmazújváros támadhasson, le-
fújta az első félidőt. Miközben a két csapat az öltöző felé 
indult, a vendég csapat, tagbaszakadt, szakállas, baseball 
sapkát viselő edzője, csípőre vágott kezekkel, ajkát harap-
dálva próbálta megfogalmazni mondandóját, melyeknek 
majd a szünet alatt fog hangot adni. 

A Ceglédiek edzője, Flórián bácsi arcán elégedett mosoly 
ült, szemüvege mögül pedig büszkeségtől csillogó szemek-
kel kísérte csapatát a negyed órás pihenőre. A szurkolók is 
elhagyták a helyüket s a büfé felé indultak. Voltak, akik 
még a sörüket sem fogyasztották el, amely mostanra már 
felmelegedve s buborékok nélkül lötykölődött a műanyag 
pohárban. 

A hazai csapat öltözőjében ünnepi hangulat uralkodott. 
Igaz, még csak az első félidőt nyerték meg, s a három pont 
megszerzéséhez, bizony szükség lesz még egy negyvenöt 
percnyi játék fölényre. Mindenesetre a Balmazújváros elleni 
vezetés megnyugtatta a csapatot. 

– Jól csináltad, Kristóf! – csapott ököllel Tímár, a nála 
alacsonyabb balszélső hátvéd vállába, aki az elismerés hal-
latán, csillogó szemekkel fordult a csapatkapitány felé. 

– Tényleg? Jó voltam? 
– Naná! – biccentett neki. – Magabiztosan kell kiállni el-

lenük, te pedig pont ezt tetted! 
Tímár véleményét minden szuszogó játékos jóvá hagyta. 

Azaz majdnem mindenki. A csapat agresszív s hirtelen ha-
ragú tagja Balogh, ezúttal is felháborodott Kristóf teljesít-
ményére. Persze miért is tett volna másként? 


