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DOSSZIÉ

HORGÁSZVERSENY

 
rendezés jól sikerült, volt elég jelentkező, a versenyzők 
sportszerűen viselkedtek (senkit sem kellett Xgyelmez-
tetni italozásért), a körülmények is jól, ideálisan alakul-
tak, borongós idő lévén, senki sem kifogásolta, hogy a 
strandon lezártak egy egész partszakaszt. Így érthető, 

hogy a központ a helyi rendezőket, főleg az üdülőhelyi előadót 
jegyzőkönyvi dicséretben részesítette.

Talán csak az árnyékolta be egy kicsit a versenyt, hogy kevés 
halat fogtak, tizenketten összesen negyven dekát. A győztes a 
díszoklevél mellé adományozott teleszkópos botot egy tizen-
négy dekás dévérkeszeggel nyerte, s a tizenkét versenyzőből 
öten semmit nem fogtak, még csak egy vézna, picike küszt sem, 
amiből délutánonként a gyerekek harminc-negyven darabot 
szoktak cérnára kötött gombostűhoroggal, gyufaszálúszóval 
kiemelgetni a macskának. De ez sem számított, mert a halfő-
ző versenyhez, ami a sportnap másik nagy rendezvénye volt, 
már előző nap megvették a halastavi pontyokat Veszprémben.  
A „sok” és a „kevés” egyébként is viszonylagos fogalmak, a hal-
szegény vizek partján a negyven deka 
hal ha nem is sok, éppen elég. A felsze-
relések pedig jók voltak, csupa korszerű 
bot, peremfutó orsó, a legjobb német 
vagy francia teknősbéka zsinórokkal. 
Szerény „B” speciált vagy multiplikátort 
nem is lehetett látni, csak menő szerelé-
seket az ABU és a Shakespeare üzeme-
iből. Az etetőanyaggal sem spóroltak, 
csak úgy ködlött a víz a szójalisztes, tej-
poros csodaszerektől. De a halak mégis 
elmaradtak, alig volt kapás, a szerelékek 
petyhüdten lebegtek a vízben. A sport-
nap, ahogy ezt a jegyzőkönyv is megállapította, mindezek elle-
nére jól sikerült. A hangulatot csak az rontotta egy kicsit, hogy 
a strand legszélén, ahol véget ér a kövezés, versenyen kívül hor-
gászott egy helyi ember.

A helyi embernek nem is volt horgászformája. Zsíros szélű 
kalapban állt a parton, nyűtt, kopottas zakóban, amit már az 
otthoni munkához is szégyellt magára venni, és gyűrött, bugy-
gyos fenekű pantallóban. Amikor reggel hétkor felálltak a ver-
senyzők a parton, a kalapos ember már rég ott volt. Az üdülő-
helyi megbízott odament hozzá, és megszólította.

– Szintén horgászni tetszik?
– Legyüttem… – mondta a helyi ember.
– És van valami?
– Csak egy ponty.
Az üdülőhelyi megbízott a kövekre akasztott szákra pillantva 

meglepetten látta, hogy a kalapos ember már fogott egy jó két-
kilós pontyot.

– Mikor tetszett lejönni? – Xrtatta a dolgot.
– Még reggel – mondta a helyi ember.
– Csak azért kérdezem, mert ha be tetszik nevezni, csak hét 

órától számít a fogás. A horgászversenyben egyenlő esélyekkel 
indul mindenki.

– Köszönöm, kedveském, de én csak ilyen magamnak való 
ember vagyok. Semmibe sem szeretek belekeveredni.

– Ha ilyen szerencséje lesz továbbra is, nyerhet egy szép 
horgászbotot…

– Kedveském, ha énnekem szerencsém lenne az életben, 
nem tőtteném az időt halászattal. Ha énnekem szerencsém 
lenne, akkor belekapnék valamibe…

– Ha nem, hát nem – mondta az üdülőhelyi megbízott, és 
otthagyta a kalapos embert.

A kalapos ember pedig hét óra után tíz perccel fogott egy 
újabb másfél kilós pontyot. Fél nyolckor visszadobott egy kiló 
alatti retúrt, aztán nyolcig kiemelt négy sütőlapát nagyságú 
dévért, majd két kisebb jászkeszeget. Ekkor újra odament hoz-
zá az üdülőhelyi megbízott, és gyengéden becserkészte a lelkét:

– Egy teleszkópos bot az első díj. Ha most úgy vesszük, 
hogy hét órakor benevezett, amit a start óta fogott, azzal már 
meg is nyerte az első díjat. Jöjjön, nézze meg a botot.

– Van énnekem botom, kedveském. Jók ezek. Mit kezde-
nék én a teleszkópos bottal? A rosseb se szereti tologatni… 
Ezeket a kétrészeseket is egyszer összeraktam, aztán úgy ma-

radtak. Nem jó ám a botot állandóan 
piszkálni. Az idő is elmegy vele, aztán 
nem ér rá az ember halászni – mond-
ta a helyi ember, aztán oldalt a stégek 
felé kezdett Xgyelni, mert ott, százmé-
ternyire valakinek hajlott a botja, fo-
gott valamit. Ponty lehetett, méghozzá 
olyan jó ötös forma.

Egy-egy kis keszeg a versenyzők hor-
gán is megakadt, s ilyenkor izgalom és 
idegesség borzolódott végig az egész 
mezőnyön.

A kalapos ember kilenc órakor el-
kezdett pakolódni. Egyik botját már kivette a vízből, amikor 
a másikon koppant a karika. Gyors mozdulattal felkapta, és 
bevágott.

– Két másodperc elég volt neki! – mondta a központi el-
lenőr, és megcsóválta a fejét. – Olyan a keze, mint a villám. 
Lassú beszédű, de gyors kezű ember. Persze hogy fog. A szeme 
is ilyen, erre néz, vagy oldalt a nádasok felé, de a botra lát.

A kalapos ember pedig szép lassan kivontatott, aztán meg-
szákolt egy háromkilósat.

Az üdülőhelyi megbízott odament megcsodálni a nagy 
pontyot, s közben csábítgatta a verseny felé. Lefényképeznék, 
ígérte, és beletennék az újságba is. De a kalapos ember csak 
rázta a fejét:

– Kedveském, én halászni szeretek, de versenyezni nem.
Amikor a helyi ember a versenyzők mögött hazafelé bal-

lagott a halaival, még a legbüszkébbek is megfordultak és 
megnézték. Külön a nehéz szákot és külön a kopott kalapos 
embert. Olyan átlagos, semmilyen embernek látszott, amilye-
nekkel tele vannak a kicsi falvak.

– Legalább nyolc kiló halat fogott – sóhajtott az üdülőhelyi 
megbízott –, milyen szép lenne a jelentésünkben… De elsza-
lasztottuk.

A kalapos ember elment a halakkal, így a jegyzőkönyvbe 
csak negyven deka keszeg került.
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