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MÉ SZÁ ROS SÁN DOR

A NYUG DÍ JAS NÉ ZÕ
- vig net ták -

Aki a fut ball ról, és kü lö nö sen a ma gyar fut ball ról be szél, az több nyi re
nem ko moly em ber. Nem le het ko mo lyan ven ni, mert re mény te le nül
mel lé be szél, mint Bodóné, ami kor a bor árát ké rik. Ös  sze-vis  sza hab-
latyol, és foly ton a múlt ról me sél. Az em lé ke i bõl él, me reng, só haj to zik
és nosz tal gi á zik, akár a bol dog ta lan sze rel mes. Min den mon da ta be fe je -
zett múlt idõ ben ér vé nyes. Ó, az Arany csa pat! S már is elér zé ke nyül,
azon nal so rol ja, le ve gõ vé tel nél kül az ös  sze ál lí tást: Grosics — Buzánszky,
Ló ránt, Lan tos, Bozsik, Za ka ri ás, Bu dai, Ko csis, Hi deg kú ti, Pus kás,
Czibor. (A biz ton ság ked vé ért el len õriz tem!) Ami kor meg nyer tük a
világbajnokságot… Ez az igaz ság! Va ló já ban így tör tént, min den kit
tönk re ver tünk! A vi lág a lá ba ink elõtt he vert. A bra zi lok ál lí tó lag sír va
kö nyö rög tek Pus kás Öcsiéknek, hogy ne aláz zák meg õket. Ne zúz zák
be õket, ne na gyon. Vagy Öcsi nek az a vis  sza hú zós cse le az ötö sön az an -
go lok el len, ezer sze res is mét lés ben! Hát így. Vagy még így sem. Ja,
hogy ak kor, 1954-ben nem let tünk vi lág baj nok ok?! Kit ér de kel! Egyéb -
ként ar ra is van ma gya rá zat.

A fo ci hoz, akár csak a po li ti ká hoz vagy a nõk höz, il let ve a fér fi ak hoz,
min den ki ért: még az is, aki nem. Egyet len egy em bert is mer tem, aki
nem ér tett a fo ci hoz. Nem néz te, mert nem ér de kel te. Va la mi ért nem.
So ha nem járt ki a meccs re, nem vitt ki ma gá -
val, és nem le he tett meg be szél ni ve le a hét vé -
gi for du ló ese mé nye it. Csu pa nem. De még õ is
úgy tud ta és úgy me sél te, né hány szor be fo gott
eb be, majd el akadt, szó val, hogy Öcsiéknek
mu száj volt el ad ni azt a mec  cset. A né me tek -
nek, ugye, akik na gyon ös  sze vol tak tör ve a
há bo rú mi att. Le ad ták ne kik, le gye nek bol do -
gok. Vagy va la mi más ok mi att. [“Le gyen né mi
ön bi zal muk! Sze gé nyek nek úgy is olyan ke vés
van! Tes sék, most meg ez a há la! Le sem szar -
nak ben nün ket!”] Min den eset re ro po gós már -
ká val fi zet tek. Ami ak kor so kat ért.

Az ön ál ta tás el len nincs szív gyógy szer.

Azt mond ja Bruce Willis, a köl tõ, hogy új ra
meg néz te az an gol-ma gyart, a le gen dás 6:3-at,
hát ne vet sé ges! Elér zé ke nyülsz, és köz ben azt
lá tod, hogy men  nyi re ne vet sé ges. Tö työr gés,
ez lát szik a té vé ben, mi lyen las sú az egész, a
vé dõk egy sze rû en nem tá mad ják meg a csa -
tárt, ha nem áll nak és elé ge det ten né zik, hogy
Pus kás Öcsi át ve szi a lab dát, órá kig kö rül néz,
majd ko mó to san ki te szi a lab dát bal szél re, vé -
dõ meg se hol. Ez egy má sik já ték volt, és ab -
ban per sze Pus kás ék ab szo lút na gyok vol tak,
ezt nem le het kétségbevonni. Csak an  nyit kell
tud ni, hogy az egy má sik já ték volt, ami már
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nincs se hol, és amit ugyan fut ball nak hív nak, mi vel a nyelv las sab ban
kö ve ti a vál to zá so kat, de va ló já ban a teg na pi és a mai fo cit nem sza bad
ös  sze ha son lí ta ni. Már mint azt a ma it, ami a vi lág ban tör té nik, hi szen
idõ köz ben min den ki, az egész vi lág ret te ne te sen meg ta nult fo ciz ni, ki -
vé ve min ket. Ez már ön ma gá ban föl fog ha tat lan, hogy lé te zik ilyen
arány ta lan ság, mint ha az osz tály ban min den ki szín je les len ne ma tek -
ból, csu pán egye dül én ál lok bu kás ra. De ez is csak ha son lat, a hely zet
en nél ros  szabb.  

A je len - nincs. Mo men tán nincs, el fo gyott. El vit te a ci ca. Ilyen rõl
csak a leg edzet tebb katasztrófisták ál mod hat nak, er rõl a ha zai si -
vár ság ról. Mas  szív ha nyat lás negy ven-öt ven éve. Min den idény
ros  szabb, már nem is le het fo koz ni. Szín vo nal nul la. A le pat tant
sta di o nok tól a balbekkekig, a roj tos szög let zász lók tól az edzõ kön át
a jegy sze dõ kig és a ta hó, ká rom ko dó szur ko ló kig: min den rossz.
Vagy ros  szabb és leg ros  szabb és ma gyar baj no ki meccs - így fo koz -
ha tó. „Lát szik-e a fény az alag út vé gén?” - et tõl az el més sport új -
ság írói kér dés tõl, amit éle tem ben kb. tíz ezer szer hal lot tam, rög tön
há nyin ge rem lesz. Eny he görcs a gyo mor tá ján, úgy pe dig nem le -
het mec  cset néz ni. Vagy le het, de nem ér de mes. Egy szó, mint száz:
oda ju tot tam, az az sül  lyed tem, mert két ség kí vül az, hogy izé… Szó -
val, nem szur ko lok sen ki nek. Nincs csa pa tom. Volt, de már nincs.
Nem vá rom iz ga tot tan a hét vé gét, vagy ha vá rom, nem ezért vá -
rom: nem bön gé szem a ta bel lát, nem tu dom fej bõl a csa pat ös  sze ál -
lí tást, nem ér de kel nek az át iga zo lá si hí rek, nem jö vök iz ga lom ba,
ha meg sé rül a kö zép hát véd és nél kü le kell ki áll nunk ide gen ben.
Nem tu dom, há nya dik he lyen ál lunk. Nem és nem. És ami nél nincs
lej jebb: meccs re is csak ak kor me gyek ki, ha szép idõ van. Süt a

nap, nem fúj a szél és fel hõ sincs az égen.

„Ha nyer a Fra di, ak kor ma es te fo gat mo -
sok!” Ezt a fo ga dal mat né hány éve hal lot tam,
egy iz gal mas ku pa dön tõ má so dik fél ide jé ben,
ami kor volt még né mi esély a to vább ju tás ra.
Tisz ta sze ren cse, hogy a szó el száll — kü lön -
ben ácso rog hat nék a sok büdösszájú ma gyar
kö zött. És le he tõ leg nem úgy el gon dol ni ön -
ma gam, hogy az én szám vi szont patyolattisz-
ta! Pe dig a fog kré mek egy re job bak: ez két -
ség be von ha tat lan.

Egy biz tos, hogy a fi a tal ma gyar írók ér te nek
a vi lá gon a leg job ban a fo ci hoz. Sze ré nyen szól -
va. Rá adá sul, nagy ré szük ki vá ló an fo ci zik, mi -
ni mum nagy vá lo ga tott lett vol na, ha ka masz -
ko rá ban nem hagy ja ab ba, pe dig a Fra di kö -
lyök ben vagy a Va sas ifi ben már biz tos he lye
volt, de hát éle tét más ra tet te fel. Mond juk így,
az iro da lom nak szen tel te. De, ahogy egyi kük
négyszemközt(!) meg val lot ta, ez ré szé rõl egy -
ál ta lán nem szá mí tott ál do zat nak, kis pá lyán
az óta is ját szik, hi-he-tet-le-nül jól! Iszo nyú
pen ge. Ko mo lyan. Még ma is be fér ne szin te
bár ho vá, ha nem do há nyoz na vagy in na, de saj -
nos igen, emi att egy ki csit le las sult. Nos, e leg -
ki vá lóbb, majd nem vá lo ga tott fut bal lis ta fi a -
tal írók közt el hang zott egy kér dés, the big
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question, ami ta lán meg ér hat van hat ezer dol lárt. (Defínició sze rint a
ma gyar író negy ven ki lenc éves ko rá ig fi a tal, ez a jó ben ne, utá na pil la -
na tok alatt meg öreg szik, és ha ma ro san meg kap ja a már rég óta ese dé -
kes Kos suth-dí jat. Aki vi szont nem kap ja meg a kisnobelt, an  nyi ra el -
kám pi cso ro dik, hogy ta lán még há zas tár si kö te les sé ge it is el ha nya gol -
ja, ki zá ró lag zöld Veltelinit iszik és olyan cuk ro zott epé jû, ké sei re mek -
mû ve ket, ún. õszi ké ket ír, hogy csak na!) Te hát le gye nek szí ve sek vá la -
szol ni a fi a tal ma gyar írók, hogy tud nak-e olyan nagy fut ball kul tú rá val
ren del ke zõ or szág ról, ame lyik fo lya ma to san ha nyat lik. Min dig csak le -
fe lé, so ha nincs vál to zás vagy trend for du ló, ugye, ez nem nor má lis. Sõt,
ép és  szel fel fog ha tat lan, va ló já ban túl zás, al jas, pes  szi mis ta rá fo gás,
hogy nincs föl fe lé. Ott van nak a cse hek vagy az uruk, tíz-húsz évig el -
tûn tek a vi lág fo ci já ból, az tán jön nek fel ezer rel! Mi lyen jók vol tak a
cse hecs kék az Eu ró pa Baj nok sá gon, bár biz tos vol tam ben ne, hogy dön -
tõ ben a né me te ket ak kor sem ve rik meg, ha azok man kó val áll nak ki!
Vagy Chi le?! Vagy bár me lyik or szág, ahol a fut ball nak volt ha gyo má -
nya?! És mi tör té nik ak kor, ha már csak a ha gyo mány van? Néz ni, hogy’
esik szét da rab ja i ra és ho gyan por lad el. Nincs el len pél da. „Mi ért a fo -
ci len ne ki vé tel?!” A ki vá ló és nagytudású fi a tal írók csak hüp pög tek.
Na, igen. Az tán gyor san más ról kezd tek be szél ni, szo kás sze rint egy -
más sza vá ba vág va.
Ve re ség ben fel nõ ni — nos, az más faj ta ta pasz ta lat. Azért más faj ta, mi -
vel a ta pasz ta lat szart sem ér. En nek az el len ke zõ jé ben szo kás hin ni, de
aki hos  szú ide ig ki esõ-je lölt csa pat nak szur kolt, az tud ja, hogy az ef fé le
asz ke ti kus vagy kö vér ta nul sá gok má sok nak va lók. Az ál lan dó és foly -
to nos ve re sé gek hez nem le het hoz zá szok ni, sem iga zán szem be néz ni ve -
lük, mert ak kor va la mi olyas mit kel le ne be is mer ni, ami hez túl ke vés az
ún. szur ko lói szív. Vagy túl sok. Azt a kér dést ugyan is nem, vagy csak
egy szer le het fel ten ni, hogy mi ért jár ide. Mi -
ért nem megy el, és mi ért nem hagy ja ab ba a
né zést. Föl te szi, ab ba hagy ja és kész. Ehe lyett
in kább lo gi kus ma gya rá za to kat ke res, az oko -
kat ku tat ja, ezt-azt meg ért, így ta lál va la mi fé le
ürü gyet vagy ment sé get ar ra, mi ért fo gad ta el
a ve re sé get. Ezért az tán le ön ti né mi mo rá lis
szós  szal, és el ne ve zi klub hû ség nek. Szép szó,
nem? De van nak szeb bek is, vé gül is a nyelv
gaz dag és ta lá lé kony.
„Itt haj la mos va gyok el fe led kez ni ar ról, hogy
a fo ci el sõ sor ban és alap ve tõ en öröm. Vagy
öröm is. Min den más mel lé kes.”   

A fut ball ple be jus ügy, ma gya ráz ta G. a szü -
net ben, már amen  nyi re en nek a szó nak még
van ér tel me eb ben az or szág ban. Ne le gye nek
il lú zi ó im, nincs ér tel me, ez csak ürügy és ali bi,
azok hi vat koz nak rá elõ sze re tet tel, akik nek
bár sony szék van a va la guk alatt, vagy ácsin góz -
nak va la mi zsí ro sabb ál lás után. [„Még nem volt
olyan disz nó, aki el ájult, / mi kor meg lát ta a
mos lé kos vályut.” J. A.] Ne vet sé ges, aho gyan
ki ürült ez is, nem ma radt be lõ le más, mint a
sze gény ség re va ló ál sá gos hi vat ko zás és a ta hó -
ság. Ezt ta lán ak kor ér tet te meg, ami kor egy
mec  csen nya ká ba bo rult a mel let te ál ló, is me -
ret len, bo ros tás-ar cú öreg nek. Egyik pil la nat -
ról a má sik ra. Nem mint ha õ an  nyi ra lel ke sen
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szur kol na, a kö zön ség meg ki fe je zet ten bos  szant ja: ál lan dó an mor gó,
min den kit szi dal ma zó, fá radt fér fi ak, akik szin te min den fruszt rált sá gu -
kat itt ök len de zik ki. Sok szor eszé be ju tott, mi ért jár ki és áll be kö zé jük,
mi ért nem bír le szok ni er rõl. Az tán el in dult egy tá ma dás, a kö zép pá lyán
lab dát sze rez tünk, lá tott egy le he let fi nom cselt, ami tõl a bekk el fe küdt,
és ek kor már a kö zön ség fé lig fel emel ke dett, az ar cuk hir te len meg vál -
to zott, majd egy sar ka zás és gyö nyö rû passz után a lö vés, ek kor bo rult
az öreg nya ká ba. Vagy for dít va, már pon to san nem em lék szik. An nak,
akit öt perc cel ez elõtt ma gá ban el kül dött vol na a bús ba. „Ilyen szé pet
még nem lát tam!”, ki a bál ta, „Ilyen szé pet én sem!”, és õ mind ezt ab ban
a pil la nat ban tö ké le te sen he lyén va ló nak ta lál ta. Ha ez igaz, és igaz, mert
ve le tör tént meg, még sem sza bad eb bõl mes  sze me nõ kö vet kez te té se ket
le von ni.

„A ki rá lyok sport ja a szen ve dé lyünk, a ku tyák is, po li ti kai né ze te ink
nin cse nek, egy sze rû en és nagy sze rû en re pub li ká nu sok va gyunk. Per -
sze, meg van nak a ma gunk gyen géi is: a Windsorok, a Han no ve rek, el fe -
lej tet tem, a Hohenzollerek, ez az. Nem ide gen tõ lünk sem mi, ami em be -
ri, mi helyt a ver seny hí re ket meg emész tet tük.” (S. Beckett)

Köz ke le tû té ve dés azt hin ni, hogy csu pán a fér fi a kat ér dek li a fo ci, míg
a nõk, sze gé nyek, ki van nak zár va eb bõl. Azt mond ja, hogy van nak olyan
ri deg vi dé kek, ahol hét vé gen ként mást se lá tunk, mint a ga rázs elõtt ko -
csit mo só vagy fut ball meccs re cap la tó fér fi a kat, míg a fá radt anyák a
mû sor új sá got bön gé szik, a lá nyok viszont… nos, er rõl is tud na me sél ni.
[„De ho gyan ér zé ke nyül jünk el egy vá ros lát tán, ahol nincs sem mi, ami
ösz tö kél je a szel le met, ahol még a csú nya ság is név te len, ahol a múlt
sem mi vé fosz lik? Ugyan mi le het az ef fé le tá jak von ze re je, az ûr, az una -

lom, a kö zö nyös ég bolt? Két ség kí vül a ma gány
és a te rem tett vi lág.”] Mind ez azon ban csak a
lá nyos apák bû ne, akik fél re ért ve a sze re te tet,
meg akar ják kí mél ni õket et tõl. Pe dig a nõk
job ban ér te nek a fo ci hoz, job ban át ad ják ma gu -
kat a já ték nak, úgy ért ve, szeb ben és szen ve dé -
lye seb ben szur kol nak. Egyéb ként is min den -
ben job bak, ez ré gi meg gyõ zõ dé se, ki vé ve a
gyors erõ ki fej tést, a har cot. A fo ci pe dig harc.
Azt mond ja, hogy ez mar ha ság, szín tisz ta
macho szö veg. Ha egy ál ta lán, ak kor in kább
már csak üz let és pank rá ció a fo ci, de er rõl nem
akar vi tat koz ni ve lem. S az ar cán, ha egy ál ta lán
haj lan dó len nék meccs köz ben más ra is fi gyel -
ni, és ez a mi ni mum, hogy min dig fi gyel jek rá —
te hát így és ek kor vég re kö zel rõl ta nul má nyoz -
hat nám, ho gyan le het sé ges ezt a sport õrü let be
és kon zum-idi o tiz mus ba sül  lyedt vi lá got néz ni:
ér tet le nül, vad büsz ke ség gel, megvetéssel, né -
mi szá na lom mal és fõ leg, fé lig csu kott szem mel.
Paolo Maldini, Paolo Maldini, Paolo Maldini.
Ar ra kér, hogy azon nal hagy jam ab ba, és sen -
kit ne ne vez zek is ten nek. Ez nem áll jól ne kem,
kü lön ben is bûn, nem? Ha lá los, te szi hoz zá in -
dig ná ló dot tan, mint aki nem ért egy já té kot, és
ezt ne he zen bo csát ja meg ön ma gá nak. Még is
egy VB-dön tõ rõl is le mon da nék ér te! Vagy ha
nem, mi vel pi cit gon dol kod tam, ak kor szót la -
nul el tûr ném, hogy a né me tek nek szur kol. 
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Aki még is ki megy a meccs re, az vár va la mit. Egy szép gólt, negy ven
mé ter rõl, föl a sa rok ba, a ficakba!, egy hát ra hú zós cselt, oda-vis  sza,
ami kor az el len fél vé dõ je el megy a tra fik ba, jobb eset ben kúszik-másik,
egy jó ke reszt lab dát, vagy csak part do bást, az az egy va la mi re va ló tac-
s  csot. És per sze gyõ zünk, nem vi tás, ma nyer ni fo gunk! [Á. e-mailje:
„Va sár nap te rem ben ját szot tunk. Vág tam négy gólt, ki osz tot tam pár kö -
tényt a hur kák nak, a má so dik fél idõ kö ze pén pe dig cse rét kér tem.”]
Ket tõ vagy há rom-null ra, ezt meg ál mod ta, de le het, hogy ka punk egyet,
mert a vé del münk kis sé las sú. Ez az egyet len gyen ge pon tunk van, a
bel sõ vé dõk ke mé nyek ugyan, de már ne he zen for dul nak. Nem baj, így
is si mán nye rünk! - ezt ha tá ro zot tan ér zi min den szur ko ló a sta di on
elõtt. Úgy vi szont nem le het ki men ni, és je gyet ven ni, hogy tu dom, ma
is ki ka punk. Jó zan és  szel ez lát ha tó elõ re. Ele ve fel ad ni. „Nem csak
hogy meg ver nek, de meg is aláz nak.” Ka punk egy mé re tes za kót! Vagy
a kí nos, iz zad ság-sza gú dön tet len ben bíz ni! A nyo mo rult, kibekkelt
iksz ben! Va la hogy ki húz zuk fél idõ ig, utá na már min den le het. Meg a
lab da göm bö lyû és egyéb nyo masz tó köz he lyek. Nem, így nem ér de mes
szur kol ni. Ez csak az öreg, nyug dí jas né zõk nek va ló, akik lát tak már
min dent, és akik nem bír nak le szok ni ar ról, hogy szom ba ton ki men je -
nek a pá lya mel lé. Ha fúj, ha esik. [„Pa pa, em lé kek bõl nem le het meg -
él ni!”] Nem tud nak vagy nem akar nak be le tö rõd ni: min den öreg, ne vet -
sé ges re mény ke dõ.

A jammerolás fá rasz tó. Plusz ál sá gos, mint a leg több pa nasz dal, ha túl
so ká ig kán tál ják. Leg alább is a fo ci túl jó ah hoz, hogy ko mor po fá val
üldégeljek a le lá tón. Vagy ott hon a fo tel ben, táv irá nyí tó val fel fegy ver -
kez ve. A leg jobb mec  cse ket né zem meg, más leg job ba kat pe dig szív fáj -
da lom nél kül ki ha gyok: alig van kü lönb ség. A kis csicska csa pa to kat pe -
dig ha gyom, ahogy Hafi mon da ná. Hagyd,
Hafikám, a csicskákat!, így mond ja, mi vel köl -
csö nö sen hafizzuk egy mást. Egyi künk sem
tud ja pon to san, mi az a csicska meg a csics-
kázás. Úgy is csak egye dül ve le né zem meg a
kis csicska csa pa to kat, tud ja jól, ezért is hafiz-
zuk egy mást. Ha ha za jön, rög tön be áll a
hafizás és az örö kös, kis csicska dol go kon va ló
ne ve tés.

Nyug dí ja sok, szur kol ja tok! Ab ban a vá ros -
ban, ahol — kis túl zás sal — húsz évig meccs re
jár tam, a B-közép így ci kiz te-bíz tat ta a hall -
ga tag, örök elé ge det len több sé get. Ha nem
tör tént sem mi a pá lyán, vagy ne tán rúg tunk
egy-egy sze ren csés vagy ala mu szi gólt, ak -
kor azon nal fel zú gott a kó rus: Nyug-dí-ja-
sok, szur-kol-ja-tok! Hol di a dal ma san, hol
kö zön  nyel, hol két ség beeset ten. „A dal lam
nem vál toz tat a szö ve gén.”
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