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Kamaszok rohannak az erdőben a nagy kutya elől, futás közben dobálják el az össze-
gyűjtött gallyakat. Végre megmenekülnek: hazaérkeznek a barlanglakásokból épült ci-
gánytelepre. Az eseménysor lehetne egy drámai film bevezetője a cigányság nyomorá-
ról, üldözéséről, az alig túlélt pusztulásról. De a fiúk is, a kutya is szabad, megkönnyeb-
bülés, mosoly oldja a feszültséget. 
 Ez a kettősség végig érezhető a filmen annak ellenére vagy azzal együtt, hogy víg-
játékról van szó, megmosolyogtató emberekkel, helyzetekkel. Szokatlan kettősség, 
különösen szokatlan olyan történetben, amely egy népcsoport nyomorúságos helyze-
téről, a vezetők, a felelősök szűk látóköréről, önzéséről, butaságáról is szól. Szokatlan a 
filmben minden: hiszen nem „szokás” sem a cigányokat, sem a községi vezetőket köny-
nyed csúfolódással bemutatni. Ha komolyan vesszük, akkor áldozatok vannak az egyik 
oldalon, hideg szörnyetegek a másikon. Vagy vicc készül az egészből – amire azonban 
ismereteim szerint mindeddig nem volt példa.
 Lehet-e vicces a nyomor, a kirekesztettség? Természetesen nem. Ám a film arról is 
szól, hogy az ilyen körülmények között élő emberek képesek nevetni, élvezni az életet, 
kihasználni az adódó lehetőségeket, eredményeket, sikert elérni! Mit kezd ezzel az 
adottsággal a hatalom? Amíg lehetséges, nem vesz róla tudomást, nem látja, nem ér-
dekli. Kiosztja a segélyeket, ami kötelessége, vagy nem osztja ki büntetésből. Saját 
hasznában érdekelt: az ígért brazíliai nyaralásért kezd focizni a szomszéd faluval szem-
ben, ezért nem készül fel arra, hogy itt a faluban is lesz ellenfele.
 Eredetileg a kép egyértelmű: van a falu önkormányzata, amely a fontos cél érdeké-
ben szervezi focicsapatát. Van a falu cigánysága, amely napról napra él, a focit legfel-
jebb a közös tévén látja. A két csoport között alig van kapcsolat: a falu vezetése nem 
„cigányellenes”, számukra a cigányok csak mint a szociális támogatások célcsoportja 
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léteznek a falu szélén. Nem vezetésellenes a cigány csoport sem, hiszen igen messze 
van a vezetéstől. Egyik csoport sem készült fel arra, hogy a börtönből frissen szabadult 
cigány fiatalember – dühből, bosszúból – képes lesz sajátjai köréből ütőképes focicsa-
patot felállítani. Egyik fél sem készült fel arra, hogy a falu vezetése fölött győzni tud a 
frissen felálló cigány csapat. Amikor azonban a vezetés látja, hogy komolyan kell venni 
a mérkőzést, hatalmi akciókkal sújt le a rendőri zaklatástól kezdve a szociális támogatás 
megvonásáig. Végül a szervező cigány fiatalembert – egyébként nem ok nélkül – fogdá-
ba zárják, mert így talán megmenthető számukra a meccs.
 Az alapsztorit az emeli meg, hogy a mellékszálakon is fontos dolgok történnek. A 
telep legszebb lánya végre viszonozza a polgármester fiának szerelmét, aki – jó focista-
ként – beáll a cigányok csapatába a börtönbe zárt vezető helyett. A szép cigánylányt 
emellett további eseménysorozatokban is megismerjük: az önkormányzat álláshirdeté-
sére jelentkezve rájön, hogy valójában nem munkásnak, hanem szeretőnek vennék fel. 
Szép szőke, hozzá hasonlóan nyomorban élő barátnőjének elpanaszolja, hogy mene-
külne a faluból. A szomszéd faluba fellépésre érkező cigány énekes felajánlja, hogy 
majd magával viszi Pestre - a menekülésből nem lesz semmi, mert jön a szerelem.
 A falu plébánosa is kiemelkedő figura, aki együttérzőn támogatja a gyónni érkező 
cigány fiatalt, és elutasítja a falu egyik vezetőjét, aki gyónás ürügyén zsarolni és fenye-
getődzni érkezett. A focizni tudó és szerető fiatal pap a cigány csapat egyetlen támoga-
tója, aki a beérkező külföldi segélycsomagokból dresszt és cipőt tud adni a játékosoknak.
 A film nagy leleménye a narrátor cigány fiú. Remek hangon és beszédmódban kísé-
ri és értelmezi az eseményeket. Szinte végig jelen van, ő is szeret focizni, és igyekszik a 
maga eszközeivel rábeszélni családját, barátait a sorsdöntő meccsre. Kiemelkedő pél-
dául, ahogyan megjeleníti a cigányság körében is jellegzetes vallásosságot, egyházhoz 
való viszonyát, ahogy megszólítja Istent és Jézust, elnézést kérve tőlük a tiszteletlensé-
gért. Kapcsolata a plébánossal az együttműködésük kulcsa. Ő leplezi le a plébános tit-
kos fociszenvedélyét, a plébánián elrejtett – a sekrestyében a Krisztus-szobor alá helye-

zett - focilabdát, amit a csapatnak ad át a ki-
lyukadt másik helyett. Hangulatban és mon-
danivalóban is kiemelkedő a plébánossal ját-
szott zárójelenetben, amikor a templomban 
elbújva hallgatja végig annak bűnbánó mono-
lógját a papi hivatáshoz nem egészen illő 
szerepvállalása miatt.
 
A cigány közösség egyetlen kiválás előtt álló 
tagja a rendőrnek készülő fiatalember. Rá 
éppen a falu vezetőihez való alkalmazkodása 
miatt vár sikertelenség. Az epizódnak a törté-
net hangulatához illeszkedő szép befejezése, 
hogy a buszvezető pénz nélkül is felveszi, 
biztatva, hogy lesz számára újrakezdés.
 
A film zárásaként a meccsre megérkezik a 
meggazdagodott cigány ember. Nagy kocsi, 
kíséret, az egyik kocsin elhelyezett díszes fo-
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tel – kicsit talán túlzás, de visszatér a történet elmesélésének hangulatához. Hangsúlyo-
san a kezdő képsorokra utal, amikor a falu fontos, és persze rendkívül cigányellenes 
vezetőjéről kiderül, hogy nem törvényes vállalkozás fűzi a gazdag cigány emberhez.
 A meccset a cigányok nyerik meg, és megkapják a vágyott Braziliába utazást is.  
A vége – ahogyan azt a mesétől várjuk – csodálatos, hiszen az egész csapat kísérőkkel 
együtt felszáll az égbe.
 A fentiekből már kiderül, hogy a film megragadott és elragadott. Kritikusai 
Kusturicához hasonlítják. A hasonlat annyiban bizonyára áll, hogy ő is a cigányokról készí-
tett szívhez szóló filmeket. Ez a film azonban nem „kusturicás”, inkább a legjobb magyar 
filmek dokumentarizmushoz közelítő látásmódját, ábrázolásmódját viszi tovább. 
 A film nemcsak rám tett ilyen hatást. Meglepődve tapasztaltuk a teltházas mozit, és 
azt, hogy a plázák filmszínházai is műsorra tűzték. Egy kritikus azt írta a siker kapcsán: 
talán a nézők is szeretnének cigányok lenni. Lehet, hogy igaza van. 
 A történetben a szegény és a törvény peremén egyensúlyozó embereket csoporttá 
szervezi a börtönből kiszabadult, láthatóan közszeretetnek örvendő fiatalember. A cél 
egy ütőképes focicsapat szervezése, amely legyőzheti a falu vezetőinek csapatát. És ez 
végül is minden akadály ellenére sikerül. 
 Nyomon követhetjük, hogy a nagy, sokak szerint lehetetlen vállalkozás átformálja a 
részvevőket. A börtönviselt garázdából kiváló szervező, irányító válik, a helyét nem lelő 
szép fiatal lányból a polgármester fiának szerelmese, megtalálja szerelmét az árva sző-
ke lány, a kószáló, a lomot és köztulajdont gyűjtögető fiatalok győztes focisták válnak, 
a fiatal pap a cigány csapat győzelmének kovácsa, s a történetet mesélő fiú éppen ben-
ne találja meg támogatóját. A jó célért végzett munka képes arra, hogy szabályokat 
állítson fel, és ezeket betartassa, tehát hogy közösség szerveződjék, s ez a közösség 
pedig átformálja tagjait. A cél nélkül kószálókat alkalmassá teszi arra, hogy közösség 
váljon belőlük, feladatot lássanak maguk előtt, és képesek legyenek ezt megoldani. 
Olyan üzenet ez, amely mindünknek szól. Talán ez az üzenet az, amely moziba csábít 
tömegeket.




