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KUKORELLY END RE

K a  k á
Ka ká sa ját tér fél rõl ve ze ti a jobb ol da lon, hi he tet len len dü let tel, nem tud ják be -

fog ni, el so dor ni, a ti zen ha tos nál be te szi, va la ki be po foz za, azt hi szem, Tomasson
volt, a Milan má so dik gól ja a Parma el len. És azon nal fut a kö zön ség fe lé ez a
Tomasson, bal ra ki a pá lyá ról, két kéz zel ve ri a mel lét, mint ket rec ben a pá vi án, le -
fe lé for dí tott hü velyk uj jak kal bö kö di a há tát, anyu kám ról is be pat tant vol na, ma gát
ün nep li, ahe lyett, hogy a Ka kát ün ne pel né, aki nek kö szön he ti a gólt. Ez a leg újabb,
nem tu dom mi ó ta megy így és ki kezd te, egy szer csak ez  lett a be vett ko re og rá fia,
cosi fan tutte. Arány ta la nul ke vés gól arány ta la nul nagy pi a ci ér ték: az arány ta lan -
ság mi att van így. Ilyen arány vesz tet ten. Nem az EB-ból vet tem a pél dát, pe dig.

Ve het ném azt, hogy Poborsky a hol land vé dõk kö zött fi nom test csel után Heinz lá -
bá ra tol ja a lab dát, ahe lyett, hogy a ka pus sze me kö zé rúg ná, Heinz meg, ahe lyett,
hogy az öreg elé tér del ne, az el len ke zõ irány ba fut, hogy za var ta la nul ün ne pel hes se
sa ját ma gát. Sõt. Súlyoskás a hely zet, mert Poborsky, rö vid bol dog-di a dal mas kéz -
moz du lat után ma ga in dul a gól lö võt üd vö zöl ni. Ugyan is túl ke vés a gól.

Ugyan is ha túl ke vés a gól, ke vés sé rep re zen tál ja a já té kot a gól arány. Nem a kel -
le té nél ke vés bé, ha nem leg több ször vég ze te sen se hogy. Vess ös  sze mec  csek köz be -
ni „szak mai” ér té ke lé se ket mec  csek utá ni val, ég és föld. 2003. okt. 5., Magyaro-
Norvégia meccs, 17 éve sek, Nyi la si a szak ér tõ. Meg õrü lök, mond ja, megõrülök,
mond ja mégegyszer, és na még egy szer. Mert hogy tíz má sod per cig nem en ge di
vissza a part jel zõ az egyik ma gyar já té kost. Ilyet én még nem is lát tam, hát ezt nem
hi szem el, sír sze gény Nyi la si, ir dat lan si rán ko zást ren dez, jajistenemezik. El sõ fél -
idõ 0:2, a gye re kek sze ren csét len nyu szik, vé ge 2:2, a gye re kek hõ si e sek. Csak pa -
tent for du la to kat hasz nál. Most ver het jük a fe jün ket a fal ba föl van ad va a lec ke sír -
ból vis  sza ho zott ha azt ves  szük ala pul utol só ener gia tar ta lé kot moz gat va le a ka la -
pot szim pa ti kus tár sa ság sír ból jött vis  sza ma rad min den hét fõ re vál lal juk fel a
har cot egy szer és min den kor ra el fe lej tik én meg mon dom õszin tén eze ket 1 perc
alatt mond ja meg, és tény leg a leg õszin tébb. In kább ne vess ös  sze sem mit. Ki kap a
job ban ját szó, te hát ros  szab bul ját szott, gól ra megy, a töb bi du ma, ami stim mel.

Ne is, ha elég gól es ne. En nél az át lag nál több, bár a ké zi lab dá nál jó val ke ve sebb,
ví zi lab dá nál, jég ho ki nál is, olyan 5-6-7 mér kõ zé sen ként. Nyolc. 6:3, az épp 9. De
en  nyi nincs, túl sok a null-null, le het úgy ját sza ni, hogy en  nyi le gyen, én meg egy -
sze rû en be al szok. A fran cia-gö rög meccs el sõ fél ide jé ben si mán el alud tam: igaz, a
Hariszteasz fe je sé nél az tán elég gé föl éb red tem. Advocaat nem te szi be Kluivertet
és Macayt, mert az már sok vol na. A jó ból. 3 csa tár ma sok, nem ne vet sé ges, a
Budai-Kocsis-Hidegkuti-Puskás-Czibor vagy Sándor-Göröcs-Albert-Tichy-Feny -
vesi-megoldáshoz ké pest? Nem is rúg nak gólt a hol lan dok, Van Nistelrooy vil lan
egyet-egyet, null-null-ti zen egyes re ját sza nak, re mé lem, ki ve rik õket.

Ke vés a gól, ezért ter jed a „sta tisz ti ká zás”, amely nek per sze a „lé nye get” te kint -
ve (hány pont jött ös  sze) nincs je len tõs é ge: (mint ha) a szak má nak referál(na, köz -
ben meg ar ra a rek lám szem pont ra ját szik, hogy, úgy mond, a fo ci hoz min den ki ért,
no ha aki ér ti, sta tisz ti ka nél kül is lát ja, mi megy), vi szont így hús ba vá gó vá vá lik, ki
hány szor ért be le. Ki ért be le utol já ra. Egy Baggio-visszavonultatós té vé mû sor ban
lelkesbuta ri por ter fel so rol ja a ka pu so kat, akik nek a csá kó gólt rú gott: van ilyen
sta tisz ti ka is, mert mi re nincs sta tisz ti ka? A ré gi ek meg még csak nem is igen szá -
mol ták, sze rin tem a Tol di nak vagy De ák nak dunszt ja se volt, iga zá ból men  nyi gólt
rú gott. So kat. Hogy mit akar mon da ni mind ez zel a köl tõ? Majd rá té rek, mit akar.
Túl nagy a fe le lõs ség (pél dá ul ezen a Tomassonon, aki még sem vi lág szám azért), a
túl ko moly tét (pénz) mi at ti sok szor ön ma gá ból ki for dult lé te zés mód, túl sok tét -
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meccs, túl sá go san gyors ki égés, túl zott kí mé let len ség a pá lyán, pá lyán kí vül is, „ne -
mes”, lel ki-szí vi moz za na tok túl zott ki szo ru lá sa. És a töb bi. Szét rúg ja, sem mi bocs’
öreg, el fut mel let te, alig ta pasz talsz mást. Most mind járt kö vet ke zik né hány sza -
bály mó do sí tá si ja vas lat, föl ja vít juk a dol got, ha sze rin ted Is ten el len va ló vál toz tat -
ni, a kö vet ke zõ be kez dést hagyd ki. Pél dá ul az, hogy klub hû ség, nem igen ér tel mez -
he tõ, klub hü lye ség, a szur ko ló klubhû (már ahol, lásd lej jebb), a já té kos max. hü lye,
ha. Ám de nincs ha, egy uj ja don meg bír nád szá mol ni az Il lés Bé lát (nem az író), aki
nem ment se ho va. Szombathely-MTK-Szombathely, és kész. Van olyan, hogy va la ki
gyá ri lag van be ijed ve, a nem sok kal jobb ké pes sé gû Hagitól kap egy kö tényt, és
azon nal kész. Õ a mi Bé lánk. Ma gyar gól: Bé la. Így tu dó sí tot tak a né met új sá gok a
ju gók el le ni 1:7-rõl, en  nyit bírt el ér ni a ki lenc ve nes évek leg jobb ma gyar já té ko sá -
nak jog gal meg vá lasz tott fut bal lis ta, de most ne er rõl le gyen szó.

Ha nem most meg lesz mond va a fran kó, ho gyan vál toz za nak a sza bá lyok. Egy: Tisz -
ta já ték idõ, 4x20 per ces ne gye dek, köz tük kel le mes, hang szál pi hen te tõ szü ne tek, bü -
fé, traccs, rek lám idõ, meg nyug vás-új ra ger je dés. Új stra té gi ák ki dol go zá sa. Já té ko -
sok nak re ge ne rá lód ni. Ket tõ: Két-két já té kost le ven nék. Ugyan is túl zot tan meg telt
(mert te le fut ják) a te rü let, a lab da ál lan dó an el akad kö zép pá lyán, nincs elég tér-idõ a
szép já ték ra. A gó lok je len tõs ré sze eset le ges, vagy sú lyos vé del mi hi bá ból kö vet ke -
zik, fõ ként pe dig: túl ke vés a gól. A tö meg (is) szá mít, két száz nyug dí jas né ni el len a
vi lág vá lo ga tott is ne he zen bol do gul na, nég  gyel ke ve sebb test mec  csen ként, mi ni mum
két gól lal nö vel né az át la got. Et tõl a gól még nem de val vá lód na (annyi ra sem, mint
egyéb lab da já ték ok nál), vi szont a pa ro xiz mu sig tor zu ló gól fon tos ság csil la pul na. Na.
Há rom: Egy - mond juk 16-os - ke re ten be lü li fo lya ma tos cse re le he tõ ség, épp mint a
töb bi lab da já ték nál. Ez zel csök ken ne az (él)játékosok túl haj szo lá sa-szét ége té se, ak tív
ide jük ki to lód na (negy ven éve se ket is meg ér né a ke ret ben tar ta ni tak ti kai jel le gû hú -
zá sok vég re haj tá sá ra), a gyors re a gá lás, vál toz ta tás le he tõ sé gé vel mér he tet le nül
meg nõ ne az edzõ (a tak ti ka) sze re pe, nor má lis ra csi tul na a csa pat ba-ke rü lé sért fo lyó
ri va li zá lás, fo lya ma to san a kis pad ra szo rult te het sé gek, fõ leg a fi a ta lok csa pat ba épü -
lé se nor má li sab bá-fo lya ma to sab bá vál hat (ha több ször be ke rül het, több a le he tõ ség a
bi zo nyí tás ra: min den képp nem oly most-vagy-soha jel le gû), meg szûn ne a fruszt rá ló
„cse re já té kos-stá tusz”. Egyéb, ki sebb vál toz ta tá sok is be le fér né nek (ko mo lyabb sza -
bály ta lan ság nál tíz per ces bün te tés, a bûn te tõ rú gás ki ho zá sa a 16-os ra, sza bad rú gás -
nál a sor fal el tör lé se, tech ni ka: va la mi fé le „lesgép”), a lest vi szont nem tö röl ném el,
még mi e lõtt meg kér dez néd, hogy na, és a lest el tö röl ném-e. Kö rül be lül így, eze ken fo -
gok, vál toz tat ni, ha már. Fel kért er re az írás ra Vil lá nyi La ci.
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Gon dolj be le, ha nem kért vol na föl, so ha nem vál toz na sem mi. Én amúgy si mán
ki kap cso lok leg jobb mec  cse ket is, mi vel unom. Túl sok: túl sok jó já té kos, túl ke vés
zse ni, a zse ni ket nem sze re tik, Denilsont ócsá rol ják, Zo lát be cse ré lik, Romariót
nem ne ve zik, Maradonát hagy ják tönk re men ni, Var ga dis  szi dál („”), az tán el tilt ják,
Ko csis Sa nyi be van rúg va, Törõcsik pe dig, ne is be szél jünk ró la. Fel rúg ják, szét rúg -
ják õket. El tûn nek. Básti, Be csei, Bá csi, mond ez va la mit? Csel so ro zat, vil la nás,
olyan no, ez ezt bár mi kor ké pes meg csi nál ni, ak kor mi ért nem csi nál ja bár mi kor,
az tán sem mi, hos  szú tíz per ce kig, el tûn te ti õt a me zõny. Egyéb ként ezt elõ ször
Törõcsik kö rül vet tem így ész re, úgy ért ve, hogy Al bert vagy Var ga Zo li (aki min -
den idõk leg na gyobb te het sé ge volt) ko rá ban még nem pont így volt: ak ko ri ban még
béké(bbe)n hagy ták a zse ni ket. A me zõny kõ ke mény ro bot ja a me zõny ben, nem ér -
de kel. Csak ha ér zel mi leg in vol vált va gyok, ami saj nos ki zá ró lag ma gyar csa pa tok -
tól jön ös  sze ne kem, ez a re gisz ter te hát foly vást fruszt rál va van. Né zem oly kor a
Sport1-et, bekapcs., pi cit megy, hi he tet le nül la pos kom men tá lás, szak em be rek nyel -
vi leg tö ké le te sen in kom pe tens köz hely özö ne, ki kell kap csol nom. Esemesezõk, ez a
leg sú lyo sabb, nem pusz tán (a nem zet kö zi) fut ball (ami, meg en ge dem, a fut ball)
irán ti ér dek lõ dõk, de egye nest szur ko lók, te hát Fa Jan kó, õ egy cselzi-drukker,
deportívó lakorunya, sõt, mit hal lok, a szak kom men tá tor meg ar ze nál, rá adá sul a
Hon véd tõl át pár tol a kram pusz az in ter na ci o ná lé hoz. Kép zeld for dít va, egy olasz át -
pár tol na-e, ha akár a pokolmélybe csúsz na is a csa pa ta? Akár mi van, hát, haj rá Fra -
di, te kis sze gény, haj rá Var ga Zo li, te min dent, de min dent el ron tó, haj rá, Törõcsik,
te pechvogel, haj rá, sze gény magyarkák.
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