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FÜZI LÁSZLÓ

JÁTÉK
— és foci —

Nem foci, hanem játék… Lehetne foci is, hiszen a foci minden játé-
kot kiszorított, de a játék mégis több mint a foci. A játék a világhoz va-
ló viszonyomat érintette-érinti, a foci csak a játék megjelenési formá-
ja volt. Volt… A testet öltött játék. Mondom ezt most, ötven évesen,
önmagam elemzõjeként és szociológusaként, ha túléljük egykori vilá-
gunkat, akkor már csak beszélhetünk arról, ami valamikor kitöltötte
az életünket. Ahhoz a nemzedékhez tartozom, amelyiknek meg kellett
élnie valamikori világának szétesését. Elõbb esett szét az a világ,
minthogy mi is szétestünk volna.

Abban a világban, amelyikben éltem, még volt játék…

A házunk a hatvanas évek legelején épült fel. Rossz a szó, nem épült,
építették, izzadva, kínlódva, hogy aztán tizenöt év múlva fürdõszoba-
konyha épüljön hozzá, az elõzõ konyhából szoba lett, újabb tizenöt év, a
ház békésen mûködött, ám mire erre a tizenöt évre újabb tíz követke-
zett, már minden eltörött: szüleim meghaltak, a házat eladtuk, új tulaj-
donosa ablakokat cserélt, átépített mindent, újabb szárnyat húzott fel,
a kertet, ahol mi a veteményesünket ápoltuk, öntöztük a paprikát, pa-
radicsomot, uborkát, ahova krumplit ültettünk, ahova szõlõt enni jár-
tam — a lugasba — gyepesítette, apró hálós kapuk is vannak, láttam a
gyepen, amikor egyszer benéztem a kocsiból, amikor elautóztunk a há-
zunk elõtt. A ház végén mi is fociztunk: apró kapukat ácsoltunk, a ka-
pukra elhasznált függönyt illesztettünk — háló gyanánt — s vettünk:
mindig ketten voltunk a bátyámmal, szemben velünk a húgunk, százas
meccset játszottunk, indulásként kilencvenkilenc gólos elõnyt adtunk,
aztán pedig a hálóba rúgtuk a labdát. Százszor egymás után… Gyere-
kek voltunk, de nem tudom: az, hogy gyerekek voltunk, mentség-e
minderre. Alig valamivel elõrébb játszottunk, mint ahol most a gyep
van, s a gyönyörû, fehérhálós kiskapuk állnak. Ma már kaphatók min-
den nagyobb áruházban…

A ház felépülésétõl a ház eladásáig: negyven év családtörténete…
Errõl is lehetne családregényt írni. Lehetne errõl családregényt ír-
ni? Gyerekkoromban úgy képzeltem, hogy majd én leszek az, aki
megírja annak az összetartó, majd szétbomló nagycsaládnak a regé-
nyét, amelyikbe beleszülettem. Nem a magam generációjának a regé-
nyét akartam megírni, nem is a szüleim generációjáét, hanem a nagy-
szüleim regényét, az én szememben õk voltak a hõsök, az alapozók, a
nagycsalád felépítõi, a család szétbomlása az õ gyerekeik külön-külön
való útkeresésével kezdõdött. Ahogy mondom, hõsei is lettek volna a
regénynek, s voltak a regényen túl is, valójában csak ott voltak, az,
hogy már nem lehetett róluk regényt írni, nem az õ hibájuk — a mo-
dellek soha nem állnak sorba dicséretért akkor, ha valaki róluk min-
tázza hõseit, alakjait. De regényt akkor már nem lehetett róluk írni,
ma sem lehetne… S nekünk már otthon maradni sem lehetett. El kel-
lett jönni otthonról, a játék a valóságból így került be a képzeletbe.
Vagy mindig a képzelet terét töltötte ki?

Amikor a házunk épült — bármennyire helytelen a szó, mindig így
mondtuk —, nagyon szegények voltunk… A szegénység gyerekkorom
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óta él bennem, holott feltehetõ, hogy csak annyira voltunk szegények,
mint amennyire mindenki más a magyar faluban a hatvanas évek ele-
jén. Az építkezés mégis hangsúlyossá tett minden hiányt, családi ütkö-
zések, viták emlékei élnek bennem, ha gyerekként — öt-hatéves gyerek-
ként — átéltem ezt, akkor a hiányok nagy feszültségeket hoztak a fel-
színre. Ma is emlegetem: azóta sem ettem sterzet, akkor sokszor. (Sterz:
zsíron pirított liszt.) Persze, voltak szép, nyugodt disznóölések is…
Apám bátyja napszámba járt hozzánk, viharokat okozott ez is. Oltottuk
a meszet, trugával hordták a betont, gyerek voltam, azóta is emlékszem
mindenre. A ház a két falut, a gyerekkorom két faluját összekötõ út
mellett állt, sokáig egyedül, s mivel egyedül állt, pár évig villanyunk
sem volt. Este petróleumlámpát gyújtottunk, annak a fényénél olvas-
tunk. Mert olvastunk, olcsó dolog lenne azt mondani, hogy többet, mint
a mai gyerekek. Másként olvastunk, mint a mai gyerekek, s másként ol-
vastam én is akkor, mint ahogy most olvasok.
S az épülõ, majd az elkészült ház falánál játszottunk. Ma is elõttem a

kép: a piros (fehér pettyes) gumilabdát leejtem, hagyom, hogy egyet
pattanjon, aztán a falnak rúgom. Hagyom, hogy a falról visszajövõ lab-
da pattanjon egyet a földön, aztán ismét rárúgom a falra, így órákon ke-
resztül, a labda és a fal által diktált ritmus szerint. Vagy: csak laposan
rúgom a labdát a falnak, a visszapattanót ismét csak a falnak, ezt is
hosszan-hosszan játszottam. Vagy: a falnak dobott labdát a felnõtt játé-
kosoktól ellesett mozdulattal fogtam meg, húztam le, engedtem az
ölembe, mikor hogyan jött. Készültem arra, hogy kapus leszek. Miért
akar valaki kapus lenni? Hajlama van rá? Így akarja felhívni magára a
figyelmet? Nagyobb erõpróbának akarja kitenni magát? A kérdésekre
nem tudom a választ. Késõbb, éveken keresztül kapus voltam… Ját-
szottunk mást is, bújócskáztunk, kergetõztünk, mindig ártatlan játéka-
ink voltak. Aztán jött a labda. Labda nélkül az óta sem…

Dobtam a labdát a falnak, rúgtam a labdát a falnak, a falról visszajövõ
labdát el kellett kapni, meg kellett szelídíteni, vissza kellett rúgni. Jobbal,
ballal, belsõvel, lábfejjel, külsõvel, ahogyan jött. Hol erõsen, hol gyöngén,
ahogy a helyzet kívánta, aztán vissza kellett állni a képzeletbeli középvo-
nalra, hogy ismét az ideálisnak gondolt helyen-helyzetben várhassam a
labdát. Amikor kapus voltam, akkor tanítottak meg arra, mindig húzzam
meg a kapu elõtt a középvonalat, segít a helyezkedésben, mondták. Min-
dig meghúztam, sarokkal — pótcselekvés, a feszültség levezetése, rutin-
mozdulat —, de soha nem figyeltem rá. A kaput érezni kellett…

A labdával rengeteg mindent lehetett csinálni, fölrúghattuk az égbe, a
visszajövõ labdát levehettük, de a „levételnek” is számos módja volt, fejjel
is megszelídíthettük, jobb vagy bal belsõvel ráfordulhattunk, így tehettük
ismét a magunkévá, vagy csupán engednünk kellett, hogy a lábfejünkre
essen, s akkor egy finom mozdulattal jelezhettük, hogy már uralkodunk
fölötte.A labdával rengeteg mindent lehetett csinálni, leginkább azonban
játszani lehetett vele. Futni, mozogni, rúgni, helyezkedni, mindig a labda
kínálta a ritmust. Mint amikor vezetnek tánc közben, futni sem tudok lab-
da nélkül, táncolni sem vezetés nélkül. Igaz, vezetéssel sem, de a futás és
a labda — szóval a futás és a labda, az más, a labdával összenõttem, futni is
csak a labdával együtt szeretek. Ha labda van nálam, akkor nem veszem
észre, hogy futok… Helyesebben: ha labda volt nálam, soha nem vettem
észre, hogy futottam. Tornázni sem tudtam, de ha vetõdni kellett… A leg-
jobban azonban azt szerettem, hogy a mozgás által kialakuló ritmus ma-
gával rántott, a világból szinte egy külön kis világ alakult ki. Emlékszem,
amikor Cs. M.-nek úgy húsz éves korunk körül, abban a korban a barátjá-
nak még a legfontosabbakról is beszél az ember, arról beszéltem, hogy a
labda teljes, zárt világot hoz létre, akkor M. hülyének tartott…
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Játszottam mindenfélét, a vonaton, amikor a városba jártunk be, na-
ponta, a gimnáziumba, kártyáztunk. A strandon, mi így neveztük, no-
ha komoly, jó medence volt, vízilabdáztunk, az általános iskolában né-
mi kézilabda is volt, de az majdnem olyan volt, mint a foci, kapus vol-
tam ott is. Iskolaválogatott voltam, komoly, nagy ütközetek részese…
Télen a rétet — beszélek még róla — elöntötte a víz. Ott korcsolyáztunk,
hokiztunk. A korcsolyát a cipõnkre csavaroztuk, ütõket törtünk-farag-
tunk magunknak a fákról-bokrokról, kapuknak átfagyott földkupaco-
kat hoztunk a jégre. Volt, hogy a Jézuska-várás hatalmas hoki-meccs-
ben oldódott fel, azóta sem jött hozzánk olyan gyorsan a Jézuska…
Szerettem volna sakkozni, de nem akadt, aki az alaplépéseken túl bár-
mit is tudott volna mondani a sakkozás szépségérõl, magamtól pedig
nem találtam meg. Az én nagy logikai játékom a malom volt. A malom-
ban éreztem mindent, a logikai szépségeket, azt, hogy három lépésre
elõre láttam, mit lép a másik, hogy rendszereket lehetett felépíteni,
három-négy egymásra épülõ malmot, hogy támadás közben védekezni
is lehetett, s fordítva, a legjobb mégiscsak a foci volt… Játék a labdá-
val a frissen vágott füvön. A Termelési regény — s ami mögötte van —
eredetiségét akkor éreztem meg, amikor Esterházy a zöld füvön való
rohanásról írt. No, igen, a fû szaga. Meg a lenõtt körmök. Hogy tud-
tak ezek futás közben fájni.

Abban a mikrovilágban, amelyikben felnõttünk, a sportnak külön he-
lye volt. Mondjuk azt, hogy helyettesített valamit. Ma már tisztán látom
ezt, akkor benne voltam, semmit nem éreztem belõle. Jó volt benne len-
ni. Ma is jó lenne benne lenni, a történelmi-társadalmi meg minden más
meghatározottságot hagyni a fenébe. Mindig a meghatározottságok, a
mi életünk már azok között telik el. Aztán? Aztán jön a meghatározott-
ságok vége, s félek, hogy minden felolvad valami üres masszában. De
még a meghatározottságok uralkodnak fölöttünk, vissza hozzájuk… A
két falu közötti úton, ahol a mi házunk jó ideig egyedül állt, lassan egy-
re több ház épült, mára teljesen beépült mind a két oldal, az út egyik vé-
gén vasútállomás, a sínek túl felén a gyár, az innensõ oldalon a strand,
aztán a tribün, a szép nagypálya, a strand oldalában pedig az edzõpá-
lya. Terezia Mora írt errõl az együttesrõl: „Egy kocsma, egy templom-
torony, egy cukorgyár. Egy uszoda. Egy falu. Alacsony, kétszemû házak,
zöld kapuk, minden kapu mögött láncra kötött korcs. A láncok különbö-
zõ hosszúságúak. Az évbõl tíz hónapon át esik az esõ, fúj a szél, száll a
melasz szaga és a korom, rá a frissen mosott fehérnemûre.” Aztán:
„Egy kocsma, egy templomtorony. A focipályát kifelejtettem. Az is
négyzet alakú az uszoda négyzete mellett, egy-egy szabályos négyszö-
get képezõ nyárfasor és fal veszi körül. Egyszer két focikapu, egyszer
két medence, egy hideg, egy meleg, körülötte szabályos fûnégyzetek.
Odaát a fiúk egyik kaputól a másikig, és itt én egyik medencefaltól a
másikig.” Aztán: „Egy kocsma, egy templomtorony, egy uszoda. Ahol
kicsi a választék, kisebb a csalódás esélye is…” Énmásként, szabadabb-
nak éltem meg azt a világot. Hiába: mi nem a faluban laktunk, hanem
kint, az úton. A magunk törvénye szerint léteztünk, de mégiscsak kívül
a világon, mennyien álltak fölöttünk, ezt már akkor is éreztem… De:
mi nem úgy éltük meg ezt a világot, mint ahogy Terezia Mora leírja. Mi
örültünk annak, hogy a falunk más, mint a többi falu. Van a könyvtár,
van a strand, van a pálya. Volt a könyvtár, volt a strand, volt a pálya.
Volt a gyár is, ebbõl nem sokat láttunk, de nélküle a többi sem lett vol-
na. A melasz-szag volt a legkevesebb. Nem éreztük, a falu fölött lebegõ
édes felhõt akkor vettem észre, amikor már hazamentem, addig nem
tudtam róla. Arról sem tudtam, hogy tájszólásban beszélek. Amikor
már hazamentem, nem vettem észre, hogy visszaváltottam tájszólásra.
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A meghatározottságok viszont mégiscsak léteztek: nem lehetett
mást csinálni, mint dolgozni, s játszani. A felnõttek dolgoztak, a gyere-
kek játszottak, a felnõttek a gyerekkel soha nem játszottak, a gyerekek
viszont belenõttek a munkába. De elõbb a sportba. A játék nõtt át sport-
tá, s számunkra betöltötte a közösségi létezés összes színterét. Ne fe-
lejtsük, ekkor már a hetvenes évek elején voltunk, a gyár prosperált, ki-
tûnni pedig csak a sportban lehet. Ekkorra alakult ki nálunk egy nagy
focicsapat. S hasonlóan egy „nagy” ifi is. Ebben védtem én.

Ennek a nagy hullámnak is megvoltak az elõzményei, az ötvenes évek-
ben. Nézem az ötvenes évek otthoni nagycsapatáról készült képeket, a
mi edzõink az akkori játékosok. A gyár vezetõi lettek, s a csapat veze-
tõi. A gyárat vezették vagy a csapatot, nem tudom eldönteni ezt sem.
Nyilván mind a kettõt. Kiváló sportemberek voltak, edzéseket vezettek,
csapatokat irányítottak, meccsekre, táborokba vittek bennünket, s még
nevelték is azokat, akik a kezük alá kerültek. Az ötvenes évek nagy csa-
patának emlékét az én gyerekkoromban már csak a legendák õrizték. S
az, ahogy edzõink bemutatták a gyakorlatokat. Ahogy a labdához értek.
Ahogy tanítottak. Ahogy szöktették egymást. S a tablók az öltözõ folyo-
sóján: ismertem mindenkit, a sportköri elnököt, rokonunk volt, nem is
távoli, a szakosztályvezetõt, a gyárigazgatót, az edzõt, a játékosokat,
egy faluban mindenki ismert mindenkit… Aztán egy nagy meccs, már
az emlékezetemben õrzött legendáriumból: kupameccsen, ezerkilenc-
százhatvanhatban élvonalbeli csapat ellen gyõztek a nagyok, az ellenfél
kapusa ott volt már az 1954-es világbajnokságon is, Grosics tartaléka
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volt, az tán a ma gyar vá lo ga tott örö kös tar ta lék ka pu sa, ahogy ép pen
teg nap ol vas tam ró la ezt a jel zõt. Ti zen egy éve sen néz tem a mec  cset,
min den moz za na ta él ben nem ma is. A gólt bár mi kor fel idé zem: az elõ -
re vá gott lab dá ra a mi tér fe lünk rõl in dult a já té ko sunk, s a ti zen ha tos
vo na lá ról az el len fél ka pu sa. Cs., az egyik leg na gyobb klas  szis, akit lát -
nom ada tott, jó har minc öt mé ter rõl bal láb fej jel át emel te, de nem csak
emel te, ha nem rúg ta is a lab dát, a ka pus fu tott vis  sza, de a lab da elõbb
ért a há ló ba, mint hogy el ér te vol na. Nagy ver seny fu tás volt… S még
hány nagy meccs, nagy já té kos, a csa pat tör té ne tét fel dol go zó ké zi köny -
vet la poz va mez szí nek, já té ko sok ele ve ned nek meg ben nem. A me zek, a
szép mez még ma is ma gá val ránt. Ami kor én véd tem, még fe ke te mez -
ben véd tek a ka pu sok. Men  nyi vel jobb volt, ami kor fe ke te nad rág he -
lyett fe hé ret húz hat tam ma gam ra. Vagy a fe ke te sport szár he lyett fe hé -
ret. Az új me ze ket min dig meg cso dál tuk. Egy szer az egy va do na túj me -
le gí tõ jét kap tuk meg, ami kor pá ran Pest re men tünk edzõ tá bor ba. Pi ros
me le gí tõ, há tul ha tal mas fe hér be tûk kel a csa pat ne ve, fél kör ív ben. Sé -
tál tunk a Nép li get ben, ez a gyö nyö rû me le gí tõ volt raj tunk. Em lék -
szem, egy szer csak ki lép tem a cso port ból, s vet tem egy Tiszatájat. Új
tör té net, új le gen dá ri um kez dõ dött. Ez már köz vet le nül az érett sé gi
elõtt volt, rö vi de sen hí vat tak ben nün ket a gyár ba: az érett sé gi al kal má -
ból a klub tól egy nyak ken dõt kap tunk aján dék ba, fér fi as aján dék, büsz -
ke vol tam rá na gyon. Az tán egy csa ló dás: ami kor már csak „ha za men -
tünk”, a min den ko ri leg jobb jobb szél sõ nek lá tott já té kos en ged te a ben -
zint a tan kunk ba. Én lát tam õt nagy nak, na gyon nagy nak vagy va ló ban
nem volt ki tö rés ott hon ról? - má ig nem tu dom meg vá la szol ni a kér dést.

Leg alább hat-hét évet ver seny sze rû en spor tol tam vé gig, azt is mond -
hat nám, azért, mert nem te het tem mást. Ná lunk min den ki spor tolt,
volt az egy, az tán a ket tõ, az tán az ifi, az tán az út tö rõ, s hát ké zi lab da,
at lé ti ka, röp lab da. Az út tö rõ ben kezd tem, ma nyil ván ser dü lõ nek hív -
ják, vagy va la mi fan tá zia ne ve van, az ifi ig ju tot tam, az egyet több re
tar tot tam, mint a vá lo ga tot tat, így az tán fel sem me rült ben nem, hogy
va la mi kor az egy ben véd hes sek. Az olyan lett vol na, mintha… Ez a
spor to lás nem tu da tos vá lasz tás, dön tés ered mé nye volt, ha nem a já ték
foly ta tá sa, vagy in kább: leg jobb pil la na ta i ban ma ga a já ték. A leg jobb
edzés, amit el tud tam kép zel ni: vész ka puz ni a nagy pá lyán ke reszt ben,
nyá ron ezt ját szot tuk egész dél elõt tön ként az edzõ pá lyán. Volt, hogy
reg gel óta fo ciz tunk az edzõ pá lyán, az tán „men tünk” edzés re: mezt, fo -
ci ci põt húz tunk, s most már a nagy pá lyán csi nál tuk azt, amit ko ráb ban
az edzõ pá lyán. Igaz, vol tak fu tá sok is, be me le gí tés ként kö rök a pá lya
kö rül, de több volt a já ték vagy a tu da tos fel ké szü lés. Mû hely mun ká -
val, gya kor lás sal, ta ní tás sal itt ta lál koz tam elõ ször, ké sõbb se sok szor.
Ru gó fal, vissza gu rí tott lab da, rá dõl ni, bel sõ csûddel, láb fej jel, kül sõ vel,
bel sõ vel, pas  szol ni, lõ ni, be ad ni, ka pus edzé sek: a be adá so kat le húz ni,
el kap ni a lö vés re ké szü lõ láb rit mu sát, ugyan az a gaz dag ság, mint ott -
hon, a fal ról vis  sza pat ta nó lab dá val. S hát gya kor la tok, így-úgy, min -
den hogy: min dig lab dá val, s min dig él ményt adó an. Edzé sek, edzõ mec  -
csek, mec  csek, baj nok sá gok, já rá si és me gyei vá lo ga tot tak, edzõ tá bor -
ok, él mé nyek ál lan dó an, sem mi be zárt ság, de, is mét csak de: tel jes vi -
lág. Ta lál koz tam pár zse ni vel, nem fut hat ták ki ma gu kat, ez is hoz zá
tar to zik azok hoz az évek hez, pár — el len fél ként — meg is mert já té kos ból
vá lo ga tott lett, töb bet nem kép zel het tek el ma guk nak, le gen da azon -
ban nem te rem tõ dött kö rü löt tük. Le gen da nél kül nem megy. Lát tam
nagy já té ko so kat: lát tam a mi e in ket, ké sõbb né gyen-öten az NB I-be is
el ke rül tek kö zü lük. Lát tam vi lág vá lo ga tott ma gyar já té ko so kat, ná -
lunk, edzõ tá bor ban. Lát tam Far kas Já nost gólt fe jel ni, ma gas ra ugor -
va csúsz tat ta a lab dát a ka pu ba. Nem a ka pu val állt szem ben, ha nem a
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lab dát ol dal ról be adó já té kos sal, s ol dal ra csúsz tat ta a lab dát. Nem
néz te, érez te a ka put. Lát tam — na gyon gye rek ként — a Varga-Albert-
Rákosi bel sõ hár mast, lát tam a het ve nes évek ele jé nek még nagy Va -
sa sát meg iz zad ni ná lunk. Ihász szét ter pesz tett láb bal állt a jobb szél -
sõnk kel szem ben, hos  szan néz tek egy más sze mé be, nem tu dom, mi lett
a pár harc vég ered mé nye. Meg iz zadt a Va sas, de gyõ zött. A nagy já té -
ko sok, nagy, ösz  sze dol go zott csa pa tot al kot tak. Ek kor om lott ös  sze
ben nem elõ ször az ad dig fel épí tett világ…

Egy zse ni: a kor osz tá lyos me gyei vá lo ga tott el sõ edzé sén fel mé rik,
hogy ki men  nyit tud de káz ni. A de ká zás is olyan, mint a fal nak rúg-
dosás, ha lab da van, ak kor már nem kell unat koz ni, le het de káz ni, job -
bal-bal lal, térd del, fej jel — sza ba don. De káz tunk — szá zig-két szá zig, ki -
nek ho gyan si ke rült, mi re a so ron kö vet ke zõ srác föl rúg ta a lab dát, le -
vet te, s el kez dett ve le de káz ni, eze rig szá mol ták, fél óra múl va új ra fel -
rúg ta a lab dát, fej jel le vet te, az tán meg ál lí tot ta a fe jén, s ment kör be a
pá lyán, úgy, hogy a fe jén a lab da meg sem moz dult.  A me gyei el sõ osz -
tá lyig vit te, a le gen dá ját õr zöm ma gam ban. Ne ki volt legendája…

Küz de lem volt vagy já ték? Em lék szem küz del mek re is, vé gig fut ni
tíz ki lo mé tert, haj ta ni, vi as kod ni a szél lel, esõ vel — volt, hogy egy fél -
idõn át pró bál tunk túl jut ni a fél pá lya vo na lán, zu ho gó esõ ben, szem -
ben az or kán ere jû szél lel, ez küz de lem volt… S küz de lem volt az is,
ami kor — ide gen ben! — a ná lunk na gyobb já ték tu dást kép vi se lõ el len -
fél lel az el sõ perc ben rú gott gó lunk után kibekkeltük a mec  cset, ko -
moly, nagy küz de lem volt, el sõ sor ban ma gunk kal szem be ni küz de lem,
hogy bírjuk… S küz de lem volt az is, ami kor a pá lyán kel lett ma rad -
nunk, pe dig már min den el dõlt. Ez is a ma gunk kal meg ví vott küz de -
lem ered mé nye volt. Er re, ezek re em lék szem, eze ken túl vi szont már
csak a já ték ra em lék szem, a lab dá ra, a fû re, a nyi tott tér re. Ak kor tól
tu dom: a já ték ban a leg sza ba dabb az em ber. Úgy lép, úgy moz dul, úgy
ér hoz zá a lab dá hoz, ahogy az adott pil la nat ban azt ép pen meg le het
ten ni. Úgy cse lek szik, hogy nem volt elõ ké pe a cse lek vés nek. A ma ga
moz gá sa, az el len fél moz gá sa, a lab da pat ta ná sa, min den azon na li imp -
ro vi zá ci ó ra kész te ti. Nincs tak ti ka, nincs stra té gia, nincs po li ti ka, a kí -
nál ko zó moz gás so rok vég te len szá mú vál to za ta van csu pán, s nem tu -
dod, hogy amit tet tél, mi ért tet ted. Azt sem tu dod, hogy mit tet tél,
csak tet ted, amit tet tél, de nem gon dol koz tál sem elõt te, sem utá na,
hogy mi ért tet ted, amit tet tél. Csu pán meg él ted a moz gást, ahogy
meg éled a sze rel met is. Ez az a sza bad ság, ami vel írás köz ben is ta lál -
ko zol: Ir ga lom, édes anyám, mama…, ahogy Jó zsef At ti la írja… Az
éle tem már ta gad ja a já té kot, a sze rel mem, s ta lán az, amit írok, még
nem. Az írást a sza bad as  szo ci á ci ók te ré nek te kin tem, ment he tet le nül
nem-tu do mány nak. A tu do mány ra ci o ná lis, a já ték ir ra ci o ná lis. Be csü -
löm a nagy tu dó so kat, azo kat, akik mély in tu í ci ó val te rem tik meg tu -
do má nyu kat, azo kat, akik nagy ös  sze füg gé sek fel is me ré sé vel új vi lá -
go kat te rem te nek, de a cé du lá zó kat nem sze re tem. A csak cé du lá zó kat
nem sze re tem. Azo kat sem, akik az iro da lom kap csán tu do mányt sze -
ret né nek te rem te ni. Az iro da lom ról va ló be széd nek az iro da lom kö ze -
lé ben kell ma rad nia. Írás, iro da lom, nagy-nagy sza bad ság, sza ba don
gon dol ko dás. Mint a játék.… Írás, ol va sás: ugyan az az ere den dõ él -
mény, mint ame lyik kel a já ték ma gá hoz ránt… Ta lán ezért nem sze re -
tem a já ték kal kap cso la tos ide o lo gi kus meg nyil vá nu lá so kat sem. Jó -
zsef At ti la, Kosz to lá nyi: Fé lek a ját sza ni nem tu dó em be rek tõl, Ját -
sza ni is engedd…, Ját szó tár sam, mondd, akarsz-e len ni? - ezek a so -
rok va la hogy kí vül rõl né zik a já té kot. Még is: Jó zsef At ti la, Kosz to lá -
nyi, õk vol tak az ere den dõ en nagy já té ko sok. Õk és Ka rin thy. S a töb -
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bi Ka rin thy. Ka rin thy Fe renc já té ka it em le get jük a szer kesz tõ ség ben.
Õt is mer tük. Az ide o ló gia egyéb ként is za var, a tak ti ka és a stra té gia
ré sze, már cél ja sze rint is ma ni pu lál ná a gon dol ko dást. Elõbb a cél, az -
tán az esz köz. A já ték ban nincs ilyen. A já ték ön ma gá ért van. Az, hogy
nyí lik-e tér a já ték ra, ön ma gá ban so kat mond egy társadalomról…

Ját sza ni, ha az ere den dõ ál la po tot néz zük, csak egye dül le het, csak
a sze rel mi já ték ban le he tünk ket ten. Ami kor csa pa tot al ko tunk, ak kor
már cél ja ink van nak, tak ti kánk és stra té gi ánk. A csa pat már küzd, a
csa pat nak le het nek zse ni jei, de a moz gá su kat, zse ni a li tá su kat alá kell
ren del ni ük a csa pat ér de ke i nek. A já ték alá ren de lõ dik a cél nak. A já -
ték: sza bad moz gás, a csa pat já ték: kö zös moz gás. Né ha a tö kély re vitt,
ki lenc ven per cig tar tó kö zös moz gás. Mint ha ko re og rá fi á ja len ne a
csa pat moz gá sá nak, min den elõ re meg kom po nált. Min den va la mi re
va ló csa pat az ál ta la be gya ko rolt kö zös moz gás sal nye ri meg a mér kõ -
zést, az zal, hogy a kö zös moz gás rit mu sa gyor sabb, per gõbb, mint a
má sik csa pa té. Per sze, ez a moz gás te ret ad a zse nik nek is, de csak ez
a moz gás ad te ret ne kik. Ronaldonak ah hoz, hogy ol dal ra lép jen, vagy
ah hoz, hogy akár csak egyet len cselt is meg csi nál jon, a töb bi ek te rem -
te nek teret… Ak kor, ami kor éle tem ben elõ ször — még va ló di — NB I-
es csa pat be me le gí té sét lát tam, tud tam, hogy le gyõ zik a mi e in ket. Le -
gyõ zik õket, mert az alap já ra tuk gyor sabb, rit mu so sabb volt, mint a
mi e ink ké. Ar ról, ami rõl most írok, ak kor még nem tud tam sem mit.
Ak kor sem tud tam ró la, ami kor a gép elé ül tem, de már év ti ze dek óta
ér zem azt, ami rõl most írok.

Õk vagy mi? Tû nõd ni kel le ne azon is, hogy az in di vi du á lis já ték ból ki -
nö võ küz de lem mit he lyet te sít, mi nek a he lyé re lé pett. Tû nõd ni kel le ne,
de nem te szem: a kér dé sek job ban iz gat nak, mint a vá la szok. Tû nõd ni
kel le ne, de nem te szem: tu dom a vá laszt. Üvöl töt tem én is mec  cse ken,
át él tem ma gyar-szov jet, ma gyar-ro mán mec  cse ket, érez tem, hogy az
utol só perc ben lõtt gó lo kon éle tek múl hat nak, érez tem, ma már nem te -
szem, va ló di fe szült sé get még is csak mec  cse ket, tét mec  cse ket, ki éle zett
küz del me ket néz ve ér zek. Még min dig nem tu dom meg ten ni, hogy ne
ül jek le a tv elé. Az újabb ma gyar fo ci leg na gyobb bû ne: men te sí tett
ben nün ket ezek tõl a fe szült sé gek tõl, iz gal mak tól. Igaz, jött he lyet te
más: ví zi lab da, ké zi lab da, az iz gal ma kat ki sebb tér be sûrítik… Mi ért
van szük sé gem ezek re a fe szült sé gek re, mit he lyet te sí te nek, mi nek a
he lyé re lép tek? A kér dé sek re még is csak vá la szol ni kel le ne. 
Leg na gyobb csa ló dá som: még na gyon gye rek ként meg érez tem,

hogy a sport — va ló já ban a já ték — azt a sze re pet, amit szán tam ne ki,
ami nek lá tom, nem tud ja be töl te ni. Kö zös sé gi je len ség nek gon dol tam,
de egyé ni volt, le he tõ sé gei tár sa dal mi vo nat ko zás ban pe dig igen csak
be ha tá rol tak vol tak. A fo ci ré vén sem le he tett ki lép ni ab ból a tér bõl,
ame lyik ben él tem.

Ha nem lé pek ki ab ból a tér bõl, ak kor nem vál to zott vol na sem mi?

Min dig a ki lé pés re gon do lok, pe dig va ló já ban a tér volt a fon tos. Mi
ma radt meg eb bõl a tér bõl? Min den: az út, a ház, a gyár, a strand, a pá -
lya, a ka puk, a gyep, a lab da, min den, a tér ben azon ban nem élünk
benne… Ha ott hon ma rad tunk vol na, már ak kor is má sik tér ben él nénk.
Ha ott él nénk, a já ték le he tõ sé gét ak kor is el ve szí tet tük vol na. A já té -
kot úgy is el ve szí tet tük, hogy el jöt tünk on nét. Ha ott ma ra dunk, a já té -
kot ak kor is el ve szí tet tük vol na. A kö zös sé get ve szí tet tük el, azt a kö -
zös sé get, ame lyik be a szü le té sünk kel ke rül tünk. Ez a kö zös ség se gí tett
az örök em be ri tí pu sok meg is me ré sé ben, se gí tett a vi lág hoz va ló vi szo -
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nyu lá som ki ala kí tá sá ban, meg te rem té sé ben, még ak kor is, ha er rõl ak -
kor sem mit nem tud tam. Ol va sok egy re gényt: va la men  nyi sze rep lõ jét
be he lyet te sít he tem ott ho ni em be rek kel, tí pu sok kal. A já ték ról, gye rek -
ko rom já té ka i ról be szé lek, s a vi lág hoz va ló le het sé ges vi szo nyu lá so kig
ju tok el. Az a kö zös ség, ame lyik be be le szü let tünk, még meg for mált
ben nün ket, az tán szét esett. Ha ezt az írást nem ma gam nak ír nám, ha
len ne ol va só ja, ak kor a já té kot sem ve szí tet tük vol na el.Eb ben a kö zös -
ség ben nõtt ön ma ga fö lé a já ték, s a kö zös ség el vá rá sa for mál ta klasz  -
szis sá a já té ko so kat. Ott most is õk a leg na gyob bak. Az én sze mem ben
most is õk a leg na gyob bak. Ha — egy re rit káb ban — nagy szél sõt lá tok,
az ott ho ni ak jut nak az eszem be. Ha nagy irá nyí tót lá tok, az ott ho ni ak
jut nak az eszem be, s így tovább… De volt-e, lé te zett-e az a já ték? Lé te -
zett-e, vagy csak én te rem tet tem meg a le gen dá ját? 
S ha igen, mi ma radt be lõ le? Hi á ba mon dom, hogy min den, az út, a

ház, a gyár, a strand, a pá lya, a ka puk, a gyep, a lab da meg ma radt, mert
már azok az em be rek, akik a ré gi ek kö zül él nek, még azok sem olya nok,
mint ami lye nek vol tak. Nem csak õk vál toz tak meg, ha nem a va la mi ko -
ri és a mos ta ni ön ma gu kat kö rül ve võ kö zös ség is, a kö zös ség ben be töl -
tött sze re pük vál to zott meg, va ló já ban ezért vál toz tak meg õk is. De:
meg õr zõ dött egy könyv: A …-i lab da rú gás öt ven éve 1947 - 1997. Csak
egy szer la poz tam át, a va ló di sze rep lõ ket mind is me rem, a fe ke te-fe hér
ké pek ki szí ne sed nek, lá tom a me zek va ló di szí nét, ér zem a já té ko sok
moz gá sát, lá tom, ahogy rö vid vág tá juk után a fény ké pe zõ gép elõtt meg -
me re ved nek, hogy az tán szét sza lad ja nak új ra. Rö vid, gyors sprin-
tekkel… Lá tom õket a ké pen, lát tam, ahogy fény ké pez ték õket. Az tán
egy má sik ké pet ve szek elõ, nem kell mes  szi re nyúl nom, a lap top kép -
er nyõ jén kü lön fájl ban õr zöm, két kat tin tás sal mot tó ként az írás hoz il -
lesz tem. A kép nem ak kor ké szült, ami kor ott hon vol tam, ha nem ak kor,
ami kor ha za men tem, Hús vét volt, a kert ben vi rág zó al ma fá ra ak kor
cso dál koz tam rá elõ ször, ad dig nem, mert nem tûnt fel. Az tán ki men tem
a rét re, ezt min dig így mond tuk, a rét, a kert mö gött volt, s a fo lyó par -
ton de káz tam. Nem fo ciz tunk, nem ját szot tunk mec  cset, csak de káz -
tam. Meg volt a vi rág zó al ma fá ról ké szült kép, s em lé kez tem er re a kép -
re is, de csak pár he te ta lál tam meg, azért má sol tam be a gép be, hogy
va ló ban meg õr zõd jön. A rét, mö göt te a fo lyó part, az tán ma ga a fo lyó.
Õs  szel a gyár fel fog ta a vi zet, ezért ön tött ki a rét re, ezért tud tunk kor -
cso lyáz ni, ho kiz ni. Ta vas  szal le en ged ték a vi zet, a rét gyö nyö rû en zöl -
dellt, na gyon tu dott ta vasz len ni. Ak kor, ami kor de káz tam, ami kor a kép
ké szült, na gyon sza bad vol tam. Benes ké pei kö zül leg in kább a Fo lyó -
part cí mû ért küz döt tem. Más fo lyó par tot fes tett meg, rá adá sul nem is
fes tett meg egy fo lyó par tot sem, leg alább is nem úgy, ahogy a fes tõk egy
fo lyó par tot ál ta lá ban meg fes te nek, ha nem úgy fes tet te meg, ahogy a
hu sza dik szá zad után még meg fest he tõ egy fo lyó part, még is fel idé zi
ben nem az egész ak ko ri mik ro vi lá got. Úgy fes tet te meg a fo lyó par tot,
ahogy én, ak kor még meg él het tem a szabadságomat… 

Mi ma radt még? A va sár nap dél elõt ti fo ci. Ott, ak kor, ab ban a két
órá ban új ra kez dek min dent. Mert a já té kot még is csak új ra le het kez -
de ni, ott, a te rem ben még sem kell azon gon dol kod nod, hogy mi lesz a
kö vet ke zõ lé pé sed, mert ar ról, amit majd meg lépsz, ma gad sem tudsz
még sem mit. Oda rú gom a lab dát, aho va sze ret ném, az ott ho ni fal ról
vis  sza pat ta nó lab da meg ta ní tott er re. Ér zem a má sik já té kos, a csa pat -
tár sam moz gá sát, ha pon tos ütem ben adom át ne ki a lab dát, ak kor a
ma gam moz gá sa és az õ moz gá sa kö zött te rem tek kap cso la tot. Fél re te -
szem a fenn tar tá sa i mat: já ték ez is. A já ték min dig egyen lõ esélyt te -
remt, mert nem a gyõ ze lem a cél ja. Az írás is, mert az írás tör vé nye kö -
ze lebb áll a já ték hoz, mint a küz de lem hez. Eb ben a vo nat ko zás ban még -
is csak iga za van Jó zsef At ti lá nak: Fé lek a…
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