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a gólkirály
Már jó magasan járt a nap, amikor Gesztenye Guszti, akarom mondani Kati, a csodacsikó 
felébredt a maga készítette sátrában. Furcsa zajra lett fi gyelmes. Ütemes gyermekkiálto-
zás verte fel a stadion délelőtti csendjét.

– Hajrá Cinege! Hajrá Csöpi! Hajrá Cinege!
A vékony gyerekhangok úgy kopogtak a stanicliből készült sátorlapon, mint a lyukas 

márványzacskóból kihulló golyók az iskola folyosóján. 
– Hol vagyok? – kapta fel a fejét Kati.– Csak nem az iskolában? Gyorsan kikukkan-

tott a sátor repedésén, és a szíve majd kiugrott örömében a helyéről. Az egész iskola ott 
zsivajgott az új sport-telepen. Sportnapot rendeztek. Éppen az ő osztályuk futballozott a 
negyedikesekkel. Minden rendben lett volna, csak az volt a bibi, hogy az osztályban éppen 
annyi fi ú volt csupán, amennyi egy futballcsapathoz kell. Se több, se kevesebb. Igen ám, 
de Sumiga Stefi  nem tudta, hogy sportnap lesz, és szokásához híven, most is lelécelt az 
első óra után. Így csak tízen voltak a negyedikesekkel szemben. Ez pedig nagy hátrány, 
különösen, ha fi gyelembe vesszük, hogy a negyedikesek csapatában futballozik Kökény 
Marci, meg Kosár Vili, akik a Loki ifi  csapatának gólgyárosai.

Kati gyorsan kibújt a sátorból, s ahogy csak gyufaszál lábaitól kitelt, lerohant a pálya 
körüli töltésről. A drótkerítés alatti résen át csúszva már bent is volt a zöld gyepen. Balog 
Jani középhátvéd szokott lenni, őt kereste a sok ide-oda futkosó fi ú között. Meg is látta 
mindjárt köpcös, vasgyúró alakját, de nem sok öröme tellett benne, mert az ellenfél igen 
erősen szorongatta a csapatot. Hiába kiáltozott neki, nem tudott kijönni a partvonalhoz. 
Egyszer aztán partdobáskor ő jött ki elvégezni, s akkor Kati odaszólt neki:

– Beállnék hozzátok! Úgyis kevesebben vagytok eggyel!
– Hogyisne! – szólt a közelben álló negyedikes Cinege – Még mit nem! Lovakkal fo-

gunk futballozni? Zsiráf nem kéne?
Kati kedve lelohadt, mint a lyukas légballon a levegőben. Behúzódott a sarokba a ke-

rítés mellé, s csak nézte, hogy rúgja a gólokat a harmadikosok kapujába Kökény Marci. 
A félidőben már 3:0-ra vezettek a negyedikesek. Búsan bandukoltak az öltöző felé Balog 
Janiék.
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– Csak Stefi  ne lépett volna le! – mondja Csöpi.
– Mit érnél vele? Olyan kétballábas ember jobb is, ha nincs a pályán. Legalább nem 

csinál bajt. – morogta Zsákovics.
– Megvan! – kiált fel Balog Jani. – Hol van Kati, a csodacsikó?
– Ez meghibbant!
– Minek az most neked? Inkább azzal törődj, hogy Kökény még csak levegőhöz se jus-

son melletted! – dühösködött Zsákovics.
– Majd meglátjátok!
Azzal se szó, se beszéd visszafordult, s elindult a sarok felé, ahol Katit látta. Már mesz-

sziről kiabált neki.
– Kati, gyere hamar az öltözőbe!
Kati erre olyan gyorsan szedte a lábát, mint ahogy egy igazi versenylóhoz illik. Mikor 

bementek az öltözőbe, Jani odafordult Kovács Gyurihoz.
– Add csak a bicskád! De hamar, mert lejár a szünet!
A többieknek majd kiesett a szemük a csodálkozástól. Mert ami ezután történt, az biz-

tosan bekerül az osztály-krónikába, arany betűkkel. Vagy tán az egész iskolaiba is, ha el-
készül egyáltalán valaha.

Balog Jani fogta a bicskát, és pillanatok alatt ki-
operálta Gesztenye Guszti, akarom mondani Kati, a 
csodacsikó lábait, és átalakította futballistává. Még 
cipő is került a lábára. Az igaz, hogy csak barack-
magból, de az is megjárja, ha jobb nincs.

– Ő lesz Majoros II. – szólt nagy komolyan – Át-
alakítjuk a csapatot. Csöpi, te átmégy a jobbszélre, 
Gesztenye, illetve Majoros II. lesz a balszélső, közé-
pen marad minden, ahogy volt.

Alighogy ezt elmondta, már fütyült is a bíró. Vége 
volt a szünetnek. Mikor a csapatok kivonultak, a 
negyedikesek a hasukat fogták nevettükben.

– Mit akar itt ez a Dugó Dani?- kiabáltak. Nem 
ismerték fel benne Gesztenye Gusztit, akarom mon-
dani, Katit, a csodacsikót.

– Csak várjatok! – gondolta magában Kati, aki 
most már Majoros II. lett.

Úgy is történt. A harmadikosok kezdték a má-
sodik félidőt. Zsákovics hátratolta a labdát Balog 



28

Janihoz, az pedig egyből hosszan indította Majoros II.-t a balszélen. Hála a Bórembukk 
cirkusz kalapos emberének, Majoros II. még nem felejtette el csikó korából, hogyan kell 
venni az akadályokat. Úgy kígyózott át a negyedikesek védelmén, hogy azok azt sem tud-
ták, melyik lábukra álljanak. Már csak egy hátvéd és a kapus állt előtte. Majoros II. akkor 
kissé balra dőlt, a hátvéd is arra indult. Erre Majoros II. lefékezett, s a jobb lábára helyezte 
át a testsúlyát. A kapus már vetődött is jobbra, ő pedig ballal szépen a bal alsó sarokba 
gurított, mint Bene Feri a cseheknek az olimpián.

Gyönyörű gól volt. Iskolában se lehetne szebben tanítani.
Mondanom sem kell, a meccset a harmadikosok nyerték 4:3-ra. Mivel mind a négy gólt 

Majoros II. lőtte, ő lett az iskola gólkirálya. Kökény Marci lecsúszott a második helyre. 
Majoros II. pedig örömtől duzzadó kebellel foglalta el az iskolai üveges szekrény dicsőség-
polcának legelső helyét.

Gesztenye Guszti, akarom mondani most már Majoros II. egyszeriben híres emberré 
lett. Úgy jöttek-mentek az osztályukba a látogatók, mint Máriapócsra a búcsúsok. Min-
denki Majoros II.-t akarta látni. No, persze ez nem tetszett a negyedikeseknek. Minden 
áron rá akarták venni az osztályelnököt Zsákovicsot, hogy adja el nekik „idegenlégiós-
ként” Majoros II.-t, az ötödikesekkel vívandó meccsükre. Ebbe azonban sem Balog Jani, 
sem az osztály nem akart belemenni. Most, hogy már híressé vált, bezzeg kellett volna 
mindenkinek! Még a tanító néni is más hangon kérdezte:

– No, hogy van a mi kis Majorosunk? Készültünk az órára? Vagy edzés volt ma is? – és 
csak úgy csepegett a jóindulattól.

Mit szaporítsam a szót: Majoros II.-t már az aranylábú fi úk között emlegették... 


