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KÕRÖSI ZOL TÁN

Szépni szép, jóni jó, 
okosni okos

Ko ra-ka masz ko rom ban rá jöt tem, mi sze rint úgy is le het va la ki re mek
fut bal lis ta, hogy az élet egyéb dol ga i ban fi no man szól va tá jé ko zat lan. Il -
let ve, hogy va la ki zse ni á li san in tel li gens fut bal lis ta, kom bi na tív já té kos
lé té re még le het ret te ne te sen bun kó, és el len szen ves. 
Ért sük ezt meg for dít va is. 
Meg rá zó él mény volt.
Az ide ig, a vi lág tör té ne té nek szeb bik kor sza ká ban szá mom ra ezek a

fo gal mak egy ér tel mû en és szét vá laszt ha tat la nul ös  sze kap cso lód tak.
Ami szép, az jó is, ami jó, az szép is, ami szép és jó, az okos is, ami okos,
az szép és jó és he lyén va ló. 

Már pe dig fut bal loz ni min den nél szebb, jobb, oko sabb és he lyén va lóbb, eh -
hez sem mi fé le két ség nem fért. 
A la kó te le pen, ahol lak tunk, két fo ci pá lya volt. 
Az egyik a mi há zunk elõt ti tér, sár ga mur va. Jobb ról hin ta, ho mo ko -

zó és má szó ka ha tá rol ta, bal ról pe dig egy fû vel be nõtt ap ró dom bocs ka,
af fé le gye pû, leg alább is so ká ig, tör té ne lem órán és historizáló köny vek
ol vas tán, ha fel tûnt ez a szó: gye pû, min dig ez az alig húsz mé ter nyi

hosszú, ap ró dom bocs ka
je lent meg elõt tem. Gon -
do lom azért, mert fû vel,
az az gyep pel volt be nõ ve.
(Gyep + fû = gye pû.)
Egyéb ként nem is

domb, in kább töl tés
volt, ami egé szen a ház
fa lá ig ve ze tett, pon to -
sab ban az ot ta ni vas -
ráccsal kör be fo gott pin -
ce le já ró ig. Ez a négy -
szög ala kú vas rács ki tû -
nõ en meg fe lelt nagy ka -
pu nak, ha ka pu ra rúg-
dosáshoz volt ked vünk.

Vagy kis ka pu ra ját szot tunk, vagy a nagy ra rúgdostunk, nyil ván, ha
ke ve sen vol tunk, vi szont akadt, aki haj lan dó nak mu tat ko zott be áll ni.
Utób bi eset ben vi szony lag rö vid idõ múl tán meg je lent az ud va ron
egy ma gá ból ki kelt fér fi vagy nõ, és azt ki a bál ta, hogy meg le het
õrül ni tõ lünk, má sod szor esett le a kép a fal ról, a há ló szo bá ban reng
az egész la kás. Ál ta lá ban a pá lya hos  szá ban fo ciz tunk, mind két vé -
gén egy-egy sár gá ra má zolt pad állt, ezek vol tak a kis ka puk. Va ló já -
ban csak ak kor le he tett gólt rúg ni, ha az em ber bel sõ vel gu rí tott,
vagy ha kül sõ vel, la po san, a föld re szo rít va lõt te rá. Rá adá sul ezek a
pa dok az évek mú lá sá val, mint va la mi kö zép ko ri ro mok, egy re lej -
jebb süp ped tek a föld be, így ha csak egy ki csit is la zá ra si ke re dett a
láb fej, már is pan cser fö lé lett az or dí tó hely zet bõl. Egy szer így rúg -
tam be fel sõ ka pu fá san a lab dát egy el sõ eme le ti nyi tott kony ha ab -
lak ba. Kö ze li lö vés, ka pu fa, kony ha ab lak, va sár na pi ebéd.
A má sik fut ball pá lya két ház zal odébb te rült el. Ez már af fé le elõ re

meg ter ve zett te rep volt, pél dá ul egy-egy, a tal pá val a föld be ásott fe hér
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ké zi lab da ka pu dí szel gett a vé ge in. A ta laj itt in kább sa lak, mint mur va,
a szí ne is vö rö se sebb. A ki seb bik pá lyán fo ci zott, a na gyob bi kon mec  cse -
ket ját szott, több nyi re a má sik ház ban la kók el le ni mec  cse ket ját szott
az em ber. Va gyis a gye rek, ami ak kor ugyan az volt. 
Becs lé sem sze rint leg alább har minc-negy ven fiú moz gott ezen a két

pá lyán. Ter mé sze te sen kü lön bö zõ élet ko rú ak, de an  nyi ra nem, hogy fo -
ciz ni ne tud tak vol na együtt. Nyolc-ti zen négy éve sen óri á si kü lönb sé get
je lent egy év, a pá lyán ez más képp mû kö dik. Be szél get ni, szó ba áll ni
nem kell, at tól még le het gól passzt vagy kö tényt ad ni. (A fut ball egyéb -
ként is az egyet len iga zán de mok ra ti kus lab da já ték, hi szen itt nem dön -
ti el ele ve a küz del met a test mé ret, el len tét ben a töb bi lab dás csa pat já -
ték kal. De er rõl majd más hol, más kor, más ho gyan.)
Ha ott hon, a szo bá ban ol vas tam, és labdapuffogást hal lot tam, azon nal

le men tem az ud var ra. Eb ben biz tos le he tett az em ber (a fut bal lis ta, a
gye rek): ha a jár dán, az asz fal ton, vagy a ház fal nak rúgdosva pat tog tat -
ta a lab dát, né hány per cen be lül an  nyi an gyûl tünk ös  sze, hogy már le -
he tett kez de ni va la mit. 
Az is ko lánk két-há rom perc nyi gya log út ra volt tõ lünk. Ter mé sze te sen

a rö vi debb, hát só úton jár tunk, a Lö völ de ut ca fe lé, ami -
nek az egyik ol da lát a ha zánk ban ide ig le ne sen ál lo má so -
zó Szov jet Dé li Had se reg cso port lak ta nyá já nak fe hér re
me szelt kõ fa la ha tá rol ta. Fo ci tár sa im ki ter jedt cse re ke -
res ke del met foly tat tak e de mar ká ci ós vo na lon: a vá sott
tég lák fö lött fel buk ka nó, ko pasz ra nyírt fe jek kel kü lön -
bö zõ szí nes és csil lo gó jel vé nye kért (a leg nye rõbb a Ki -
li án-ha di tor na te nyér nyi nagy, arany csil la ga volt) vagy
az ABC-ben be sze rez he tõ ol csó vö rös bor okért vegy vé -
del mi ol dal tás ká kat (szumka), harc ko csi zó-si sa ko kat és
bár mi mást cse rél tek, ami moz dít ha tó volt. Egy szer a
Bu dai egy komp lett tá bo ri-te le fon kész le tet cse rélt, kis
kurb li val a ba ke lit ké szü lé kek ha sán. En gem ezek az
ügy le tek so ha nem ér de kel tek, s va ló szí nû leg gyá va is
vol tam kö ze lebb men ni ezek hez a ka to nák hoz, akik a ke -
rí tés fö lött ki ha jol va foj tott “pajtas, pajtas” ki a bá lás sal
in te get tek ne künk. Vagy két száz mé ter rel odébb volt vi -
szont en nek a lak ta nyá nak egy hi va ta los be já ra ta is,
kan tin nal és kis ka pus fo ci pá lyá val. Oda se sza ba dott be -
men ni, csak le he tett. A kan tin ban hol mi fém do bo zos sa va nyú cuk rot
árul tak, ret te ne te sen szar volt, el len ben a nagy, vöröscsillagos vas ka pun
túl, ha be men tél, a sa la kos pá lyán a nyel vi kor lá to kat le gyûr ve iga zi
nem zet kö zi mér kõ zé se ket le he tett ját sza ni. Nem ál lí ta nám, hogy a küz -
del me ink alap ja i ban ren dí tet ték meg a szov jet szo ci a lis ta nép köz tár sa -
ság ok bi ro dal mát, vi szont ve lük — a szov jet ka to na tisz tek gye re ke i vel —
szem ben a mi csa pa tunk a ma gya ro kat je len tet te, szep lõt len ha za sze re -
tet, eh hez két ség se fért, kü lö nö sen, ha gyõz tünk. 
Ha a hos  szabb, a fõ úton bal la gott az em ber (a fut bal lis ta, a gye rek) is -

ko lá ba, ak kor ott meg a szov jet ka to nai te me tõ mel lett kel lett el men ni.
Ide, a vö rös csil la gok kal dí szí tett sok kis fe hér kõ lap kö zé,  a szin tén fe -
hér re má zolt, arany be tûs obe liszk tö vé hez jár tunk áp ri lis ne gye di kén
és no vem ber he te di kén ün ne pel ni, ami azt je len tet te, hogy né mi ácsor -
gás és a mik ro fo nok re cse gé se után a nem sok kal ko ráb ban a  ke zünk -
be nyo mott pi ros szeg fû ket le rak hat tuk a lép csõ re. 
Va ló já ban sok kal több ször mász kál tunk a kõ lap ok kö zött szeg fûk nél kül,

mert az is ko lai fo ci pá lya ke rí té se és a ka to nai te me tõ kor lát ja kö zött csu -
pán egy gya log ös vény hú zó dott, és a lab dánk ne megy szer meg za var ta a
hõ si ál mot al vó fel sza ba dí tó kat. Eh hez ké pest az is ko lán kat Bé ke té ri is ko -
lá nak hív ták, a mö göt te el te rü lõ fü ves te rü le tet pe dig Ba rát ság park nak. 

KKõõrröössii  ZZoollttáánn
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Az is ko lai fo ci pá lya leg na gyobb elõ nye két ség kí vül az volt, hogy volt.
Már egy tíz per ces szü net ben is ér de mes nek mu tat ko zott le ro han ni az
eme let rõl, rúg ni egy-két gólt, majd csön ge tés re vis  sza ro han ni. Kék kö -
peny és sza kadt nad rág. A ne he zí tést ol dalt egy tá vol ug ró-gö dör, il let ve
né hány ré gi nyár fa ki ko pott gyö kér ze te je len tet te, és ter mé sze te sen az
is, hogy sok osz tály nyi fut bal lis tá ból (gye rek bõl, em ber bõl) me lyik csa -
pat ér le ha ma rabb. Igaz, itt az tán tör té nel mi és vi lág né ze ti ta nul má -
nya in kat a gya kor lat ra vált va meg mu tat ko zott a ta pasz ta la tok prag ma -
ti kus komp ro mis  szum ra kész te tõ ere je: mi vel még vi tat ko zás ra se volt
idõ, ezért több nyi re két, há rom mér kõ zés zaj lott egy idõ ben a pá lyán.
Nyolc perc alatt.  A nap kö zi ben az tán — a „nap kö zi” azt az in téz ményt
je len tet te, ahol egy kö ze pe sen kel le met len ebéd és a lec ke el ké szí té se
fe jé ben vég re za var ta la nul fut bal loz hat tunk — vég re csak a mi énk volt a

pá lya. Ilyen kor ér tet tem meg, hogy az is ko -
la va ló ban az élet re ne vel ben nün ket, és az
em ber va ló ban ma gá nak ta nul.
Eb ben az idõ ben egyéb ként sem mi két sé -

gem nem volt afelõl, hogy a vi lá gon a leg -
jobb fut bal lis tá nak len ni. Winnettou is, Ori -
on ûr ha jó is, meg sok min den más, de azért
a fut bal lis ta ság. Úgy ér tem, ez a leg fon to -
sabb, a leg ne me sebb és a leg szebb do log.
Ami szép, az jó is, ami jó, az szép is, ami
szép és jó, az okos is, ami okos, az szép és jó
és he lyén va ló. 
Az a bol dog idõ, ami kor nin csen hó, nem

esik az esõ, ma gya rán: le het fo ciz ni.
Mi a szép? 
Pél dá ul egy új lab da. Plá ne, ha bõr. Vagy

egy szür ké re kosz lott te nisz ci põ, amin lát -
szik, hogy meg ért már egyet s mást. Egy
fél ma gas lö vés. Egy csel.
Mi a jó?
Pél dá ul fo ciz ni. Pél dá ul egy lab da. Plá ne,

ha bõr. Egy fél ma gas lö vés. Egy csel.
Ki az okos?
Aki fo ci zik. 
Ki a leg oko sabb?
Aki a leg job ban és a leg töb bet fo ci zik.
Egy sze rû en tö ké le tes és sért he tet len

uni ver zum volt ez így, ba ráz dá lat lan és síma, mint Asimov ûr bé li hõ -
se i nek agy fe lü le te.
Ta lán ti zen négy éves is le het tem már, ami kor ez az üveg gömb kez dett

re pe dez ni. Meg ko pott raj ta a fes tés, és dõlt be a lyu ka kon a sö tét ség. 
A vé ge fe lé járt az ál ta lá nos is ko la, a ta ná ra ink foly ton a to vább ta nu -

lás ról meg a pá lya vá lasz tás ról be szél tek, a szü le im azt mond ták, hogy
csak ad dig jár ha tok fo ciz ni, amíg nin cse nek né gye se im. 
A gim ná zi um ban az el sõ nap meg szá mol tam, a har minc öt fõs osz tá -

lyunk ban hét fiú volt, eb bõl raj tam kí vül ket tõ sze ret te a fo cit. 
Va la mi el rom lott, de még nem ér tet tem, hogy mi is az. 
Min den ki ko sár lab dáz ni akart, olyan volt, mint Mol nár Fe renc -

nél a re ál is ko lás vörösingesek és a hu mán gim na zis ta Pál ut ca i ak
ki bé kít he tet len el len té te. 
A te le pi fo ci társ fi úk kö zül né há nyan úgy ne ve zett szak kö zép is ko lák -

ba, a több sé gük pe dig szak mun kás kép zõk be men tek. Au tó sze re lés, sza -
kács ko dás, ilyes mi. A fo ci to vább ra is tel je sen rend ben volt, vi szont nem
azo kat a ze né ket sze ret ték, mint én, nem azo kat a köny ve ket ol vas ták,
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nem az olyan lá nyok tet szet tek ne kik, ki fe je zet ten di gó hol mi kat hord -
tak (már aki nek ez mond így va la mit) ér tet le nül bá mul ták az én ki ló gó
flanellingeimet, tor na ci põ met, csõsz árú far mer nad rá go mat. Õk a fé -
nyes, he gyes or rú ci põk re es küd tek, szé les nya kú in gek re, bõ szá rú nad -
rá gok ra. Az iga zi mély ütés azon ban a Vidi volt. Vi de o ton SC. Pe dig
stopliscipõ, fü ves pá lya, me zek és min den.
A vá ros ban ezidõben há rom ko moly fo ci-egye sü let mû kö dött: a Vi de o -

ton, a Máv Elõ re és az Ika rus Alba Regia. A há rom ból ket tõ az NB I.-ben
ját szott. Ami kor egy te het ség ku ta tás so rán el men tem a Vi de o ton hoz fo -
ciz ni (csak ad dig, amíg
nin csen né gye sed!)
döb ben ten is mer tem
fel, hogy a vi lág vég ze -
te sen és ja vít ha tat la -
nul ös  sze ke ve re dett.
A Vi de o ton ugyan is
af fé le du nán tú li ha tó -
kö rû ne ve lõ egye sü let
volt, ami an  nyit tett,
hogy ál ta lá nos is ko la
után a ki vá lasz tott fi ú -
kat kol lé gi um ba köl -
töz tet ték, és az egyik
gim ná zi um sport ta go -
za tá ra já rat ták is ko lá -
ba. Mond hat nám úgy
is, hogy ok és oko zat
fel cse ré lõd tek, ma
már mon dom is, de
nem hi szem, hogy ak -
kor ilyes mi járt vol na
a fe jem ben. Sok kal
egy sze rûbb volt. Az -
az: ezek a fi úk pél dá ul
di gó ru hák ban jár tak,
pe dig gim na zis ták
vol tak. Nem sze ret tek
ol vas ni, nem is erõl -
tet ték az ügyet. El me -
sél ték, hogy fe le lés -
kor, ha azt mond ják a
ta nár nak, hogy õk fut -
bal lis ták, ak kor le gyint ve a he lyük re kül di õket. 
De mon dom, gim na zis ták vol tak, és rá adá sul jól is fo ciz tak. 
Il let ve jól fo ciz tak, és rá adá sul gim na zis ták is vol tak.
És aki kö zü lük a leg jobb volt, az szart be le a leg ma ga sabb ról a ta nu -

lás ba, tud ta, hogy a fo cis ta kar ri er után majd ven dég lõ je lesz, egyéb -
ként meg kár tyáz ni és csa joz ni sze re tett. 
Sze ret tem fo ciz ni ve le, de be szél get ni nem. 
És nem tu dom meg mon da ni, hogy mi kor tól, ho gyan és mi ért, de az

bi zo nyos, hogy na gyon rö vid idõ múl tán egy ér tel mû volt, hogy õ va -
ló ban fut bal lis ta lesz, míg én fel te he tõ leg nem. Még csak nem is a te -
het ség, vagy az aka rat, ha nem va la mi más.
Hogy mi? Nin csen vá lasz.
Va gyis õ lesz az, ami (aki) sze rin tem a leg jobb és leg oko sabb és leg -

szebb do log a vi lá gon, vi szont õ tel je sen más, mint én va gyok. És ak -
kor én nem le szek a leg jobb és leg oko sabb és leg szebb. Igaz, ha en -
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nek az az ára, hogy hoz zá ha son ló le gyek, ak kor azt már nem is aka -
rom. De azt se aka rom, azt a más sá got se.
Igen, azt hi szem, hogy azt és ezt több nyi re nem aka rom. Akar ni se

aka rok, ez az igaz ság.
Mert az le het, hogy van nak fo ko za tok, pél dá ul a leg jobb ság, a leg -

szebb ség, a legokosabbság fe lé men ve is, de a fo ko za tok kit ér de kel nek.
Tisz ta sor volt ez, mégha nem is ment ha mar.
Va gyis egy ál ta lán nem volt tisz ta sor, ép pen hogy za va ros volt, és las -

san, na gyon las san ment.
Én ugye azért fo ciz tam, mert fo ciz ni jó... mert fo ciz ni sze ret tem, fo ciz ni is…

õk meg azért, mert… lám, er re nem is tu dom, mi a vá lasz, ta lán mert er re
nin csen is vá lasz, ne kik a fo ci ma ga az élés volt, kér dé sek és vá la szok nél kül. 
Mond hat ni, õk ál lan dó an fo ciz tak, ak kor is, ha nem.
Én meg a leg több idõt fo ci val töl töt tem el, de köz ben nem fo ciz tam is,

elég so kat. És egy re több ször vol tam úgy,
hogy fo ci köz ben is eszem be ju tott va la mi. 
És ha az em ber nek eszé be jut va la mi, ak -

kor már nem is le het úgy fo ciz ni. Az iga zi
fut ball köz ben üres és tisz ta a fej, a gon do -
la tok egé szen más hol van nak, ta lán mert
tud ják, las sú ak és szá nal ma sak vol ná nak az
ösz tö nök höz ké pest. Az olyas mit nem le het
vé gig gon dol ni, hogy ak kor majd el hú zom a
lab dát jobb ra, te szek vis  sza egy test cselt,
az tán még is jobb ra me gyek, és azon nal lö -
vök. Ezt csak csi nál ni le het.
Az egyet len gon dot csu pán az je len tet te,

hogy fo ciz ni to vább ra is jó volt, nem csak
hogy jó, de az egyik leg jobb do log, ami csak
lé te zik. (Most is jó len ne.)
Ko sa raz ni is jó, meg csa joz ni is, ott az ol -

va sás, ugye, meg a ze nék, de azért a fo ci.
A fo ci meg a gim ná zi um.
Ami kor a gim ná zi um csa pa tá val in dul tunk

az is ko lák kö zöt ti fo ci baj nok ság ban, az út -
épí tõ szak kö zép is ko la 10:1-re nyo mott le
ben nün ket. Az el len fél ben ha tan vol tak a te -
le pi ek kö zül, akik kel egy éve még nap mint
nap együtt fo ciz tam. 
A leg te het sé ge sebb fiú, aki nek min dig bá -

mul tam a cse le it, azt mond ta, rend õr nek ta -
nul, egyen ru hás sze ret ne len ni, ott la kást is ad nak. 
Biz tos va gyok ben ne, ha meg kér dez ték vol na õket, azt mond ják, a ha -

ver juk va gyok. Az is vol tam. Úgy is hív tuk egy mást: ha ver. De az is biz -
tos volt, érez tem, ta pin tot tam, hogy nõl, vas ta go dik kö zöt tünk va la mi
hár tya, va la mi ma sza tos, rossz sza gú el vá lasz tó ré teg, amin bi zo nyos
sza vak és bi zo nyos ér zé sek már nem jut hat nak át. Õk is tud ták, érez ték
ezt, hi szen nem vol tak hü lyék. Sõt, sok kal ke vés bé vol tak hü lyék egy
cso mó do log ban, mint én.
A gim ná zi um má so dik évé ben la kást cse rél tünk, né hány ut cá val ar -

rébb köl töz tünk. Egy szer-két szer még vis  sza men tem, fo ci, vagy va la -
mi, de per sze ez így nem mû kö dött. Vagy le ment az em ber a tér re, vagy
jött va la hon nan. Kö zé pen nin csen ös vény. Ha ép pen lent vol tak, ak kor
fo ciz tunk, egyéb ként meg nem volt mi re vár ni.
Ne kem meg fo ci köz ben mind un ta lan eszem be ju tot tak más dol gok

is. Úgy ér tem, hogy egy ál ta lán eszem be ju tott va la mi, és már az is baj
volt. Rá adá sul még csak nem is a fo ci. 
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Olyan nin csen, hogy egy szer re kint is és bent is, és még az ege ret is
meg fog ni, ugye?  
Mert ak kor már nem is macs ka az em ber (a gye rek, a fut bal lis ta). Ha -

nem va la ki, aki fi gye li ön ma gát, és macs ká nak (fut bal lis tá nak) is el tud -
ja kép zel ni, macs ka is, fut bal lis ta is akar len ni, de az is, aki ezt a macs -
kát és azt a fut bal lis tát fi gyel ni tud ja.
Ál mom ban két fut bal lis ta macs ka vol tam.
A gim ná zi um után el köl töz tem ott hon ról, a szü le im tõl és a vá ros ból is.
Egye tem is, fo ci is.
Két évig ját szot tunk min den fé le kis pá lyás baj nok sá gok ban, az tán el -

in dul tunk a BLASZ-ban. Ke rü le ti ös  sze vont baj nok ság I-II., BLASZ
III. A csa pa tunk fe le a böl csész kar ra, a má sik fe le a köz gaz da sá gi egye -
tem re járt. Gyá ri csa pa tok kal, ré gi egye sü le tek le puk kant ma rad vá nya -
i val fo ciz tunk. Tud tuk, hogy a csil la gos ég a ha tár. Volt egy ba rá tom, aki -
vel a mec  csek elõt ti na po kon, es té ken
órá kig be szél tünk te le fo non, ös  sze ál lí tás,
köz ér zet, tak ti ka, ilyes mi. Hogy mi ért
van az em ber nek (fut bal lis tá nak) fo sá si
in ge re a meccs elõtt. És hogy hány év
alatt jut hat nák fel az NB III-ig. 
Ami kor Nagy té tény ben a Metaloglobusz

ne vû csa pat, a kon zerv gyár csa pa ta el len
vo nul tunk ki, a kö zön ség azt ki a bál ta ne -
künk: szemüvegesek!, pe dig csak egyet len
em be rünk vi selt szem üve get. Bill Holliday.
A Ki ni zsi Hú sos pá lyá ján meg le he tett
dög le ni a vá gó híd fe lõl fú vó szél ben a disz -
nó szag tól. A Szel lõ zõ Mû vek el le ni mecs  -
csen a kö zép hát vé dünk sa la kot do bál va
ker get te az el len fe let, és ki tép te a szög let -
zász lót a ve re ke dés hez. Az Ál lam igaz ga tá -
si Fõ is ko lá val po foz ko dás is volt, de mi azt
mond tuk, meg ér de mel ték, mert csi nov nyi -
kok. A Sár ká nyok a bu da pes ti kí na i ak csa -
pa ta volt, a meccs kö ze pén ki kel lett hív ni a
rend õr sé get. A Pannonplast pá lyá nál a töl -
té sen, a pá lya mel lett meg állt a vo nat, hi á -
ba füs tölt a fel hõ oda volt sze gez ve az ég re.
A TF el len egyet len kont rá ból nyer tünk.
Csil lag he gyen zu ho gott az esõ, nyol can
vol tunk és négy null ra gyõz tünk. A MAFC
egy szer úgy vert meg ben nün ket, hogy a ka pu sunk ki rú gás ból fej be rúg ta
a kö zép hát vé dün ket, és a ka punk ba pat tant a lab da. Az egyik el len fél nél
hét Pozsár-testvér ját szott, ro mák vol tak, a sár ga-fe ke te me zük mi att a
szur ko ló ik azt ki a bál ták: haj rá da ra zsak!   
A mi szí ne ink is a sár ga-fe ke te vol tak, K.u.K., ezt vic ces nek gon dol -

tuk, mint aho gyan azt is, hogy a Bu da pes ti Iszkra Olaj bá nyász Kul tu rá -
lis és Sza bad idõs Egye sü let né ven je gyez tet tük be a csa pa tot. Más kér -
dés, hogy a cég bí ró ság hos  szú ide ig vo na ko dott a be jegy zés tõl, 89’, a
rend szer vál tás ide je volt, s at tól tar tot tak, hol mi poszt kom mu nis ta ál -
szer ve zet va gyunk. 
Több, mint tíz évig ját szot tunk együtt, köz ben be fe jez tük az egye te -

met, nõk jöt tek, men tek, dol goz ni kezd tünk, gye re kek is szü let tek. Nya -
ran ta együtt üdül tünk, egyéb ként meg min den hét vé gén ta lál koz tunk.
A több, mint tíz év alatt leg alább öt ven em ber (fut bal lis ta) for dult meg
a csa pat ban, a mag per sze ál lan dó ma radt. 
Egy szer, már a ki lenc ve nes évek vé gén, az egyik tár sunk, ci vil ben
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egyéb ként õszü lõ ha lán té kú szü lész-nõ gyógy ász fõ or vos, meg hí vott ma -
guk hoz szil vesz te ri mu lat ság ra. De cens va cso ra, öl tö nyös ven dé gek,
gyer tyák. Éj fél, el hang zik a him nusz: a múl tat, s jõõõveeendõõõt…, s
még el se hal kul hat a ze ne, ami kor a fõ or vos úr ból ki sza kad a ki ál tás:
Haj rá Iszkra Olaj bá nyász! A ven dé gek za var tan hall gat nak, én meg za -
var tan és bol do gan vi gyor gok.
Ami szép, az jó is, ami jó, az szép is, ami szép és jó, az okos is, ami

okos, az szép és jó és he lyén va ló.
Bu da pes ti Iszkra Olaj bá nyász.
Hét vé gen ként, egy re rit ku ló gya ko ri ság gal, vis  sza-vis  sza jár tam még

a vá ros ba, az tán már csak a szü le im hez, mi ta ga dás, oda se so kat.
Ami kor meg szü le tett a fi am, ve le sé tál tam. A Bé ke té ri ál ta lá nos is -

ko la pá lyá ját le be to noz ták, vas tag, bo ka tö rõ pe rem, fe hér fes ték kel
fel fes tett ol dal vo na lak. A szov jet ka to nai
te me tõ be já ra tá nál rozs dás la kat. A lak ta -
nya fa lát le bon tot ták, az egyik ol da lon
bevásárlócentrum van a ré gi épü le tek, rak -
tá rak he lyén, a má si kon la kó há zak áll nak,
kö zöt tük park, fû. Gye pû. 
El men tünk a ré gi la kó te lep fe lé is. A vö -

rös sa la kos fo ci pá lya he lyén asz fal tos par -
ko ló van már. Lát tam a má sik pá lyát is, a
négy eme le tes há zak kö zött a sár ga, ki ko -
pott mur vás kis te ret, az ócs ka hin tát, a má -
szó kát, a fû cso mók kal tar kí tott töl tést a ház
ol da lán. Kis pin ce le já ró, fe ke te vas ke ret tel.
Az ud var két vé gé ben sár gá ra má zolt pa dok
süp ped tek a föld be, oly an  nyi ra, hogy egy
lab da be se fért vol na az ülé sük alá. Már el -
fe lé jöt tünk, ami kor ta lál koz tunk Pe tõ La ci -
val. Va la mi kor a mel let tünk le võ ház ban lak -
tak, az egyik leg jobb, mi is?, az egyik leg -
jobb ha ve rom volt. Min den dél után együtt
fo ciz tunk, nya ran ként együtt vol tunk tá bor -
ban Balatonlellén, ott is fo ciz tunk. Pe tõ La -
ci. Az ap ja úgy halt meg, hogy mo hó sá gá -
ban egész ben nyel te le a szõ lõ sze me ket. El -
me sél te, hogy ka to na tiszt lett be lõ le, la kást
is ka pott, il let ve meg tart hat ta a ko ráb bit.
Fe le sé ge is van. Egyéb ként meg fo ciz nak

még, ját sza nak a vá ro si kis pá lyás baj nok ság ban. 
Tisz ta sor volt ez, mégha nem is ment ha mar.
Va gyis egy ál ta lán nem volt tisz ta sor, ép pen hogy za va ros volt, és las -

san, na gyon las san ment.
Meg ko pott raj ta a fes tés, és dõlt be a lyu ka kon a sö tét ség. 
Las san ment és még most sin csen vé ge. 
Ta lán egy szer le ugor hat nék, mond tam Pe tõ La ci nak, úgy ér tem, fo -

ciz ni, ve le tek. Gye re, rán tot ta meg a vál lát. Bár, tet te hoz zá, azért
gon dold meg.  Em lék szem, nem ját szot tál ros  szul, de azért va -
gyunk ele gen, így is min dig gond van a cse rék kel, kis pá lya, hi szen
min den ki ját sza ni akar.
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