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FERDINANDY GYÖRGY

Mi hi ány zott?
Nagy Pál nak, a 70.-re

Ma cso dál ko zom, ha eszem be jut nak. Tény leg ilye nek let tünk vol na? Én let tem
vol na az a kis fiú, aki ha lált meg ve tõ bá tor ság gal? Csak a tes te men át? Van-e még
egy ál ta lán va la mi, amit akár az éle tem árán? Ak kor, öt ven éve, azt se tud tam, hogy
az éle tem nek ára van.
Ti zen egy éves vol tam, ko mor, zár kó zott gye rek, az osz tály vá lo ga tott pót ka pu sa.
Lent, az ud var ban fo ciz tunk, stú di um után, lá za san, el ke se re det ten, amíg csak ránk
nem es te le dett. Fél nyolc kor be csen get tek, a pre fek tus úr a hó na alá vet te a lab dát.
Be ko cog tunk a re fek tó ri um ba; így fe je zõ dött be a nap.
A kon vik tus ban sok volt a fi a tal pap. De fi a tal vagy öreg, min den ki fo ci zott. Lá tom
õket: ro han nak, ki he vül ten. Ma rok ra fog ják a re ve ren dá ju kat.
Mé szá ros, a pél da ké pem azon ban ci vil ta nár volt. Iga zi spiller: az egyet len, aki a
fa lu csa pa tá ban is he lyet ka pott. Amúgy szi go rú em ber. Mi ó ta ha za jöt tek a ha di fog -
lyok, fran cia iro dal mat ta ní tott.
Egy ilyen po ros, me leg es te ti zen egye se ket rug dos tunk lent az ud va ron. A be já rók
le tet tek két is ko la tás kát, Kuti, a ka pus be állt, na lás suk, mond ta a ta nár úr, és hol a
jobb, hol a bal sa rok ba gu rí tott.
Ko mó to san, mo so lyog va csi nál ta. Kuti ar cát ká sás ra ma sza tol ta a könny, a ve rej ték,
a sa lak. Ké sõbb ne kem is in tett, én is be áll tam a két tás ka kö zé. Ad dig ra azon ban
meg un ta a test cse le ket, én pe dig rend re ki ütöt tem a bé ké sen csor do gá ló be adá so kat.
Ha ran goz tak, ránkesteledett. Lát já tok, így kell! - mond ta a ta nár úr. Nem gyõ zött
meg. Min den ki tud ta, hogy ket tõnk kö zül Kuti volt a jobb. Igaz, hogy na gyo kat ve -
tõd tem én is. El nyúj tóz tam a le ve gõ ben, sze ret tem a szép moz du la to kat. De ki fut -
ni, ök löz ni, a lá bak kö zé vet ni ma gát csak õ, Kuti La jos tu dott.

El múl tak az évek. Én meg nyúl tam, a bal szél sõ poszt ján gya ko rol tam a be adá so -
kat. Õ, Kuti pe dig ki ko pott a csa pat ból. Még a fel sõ lé cet sem ér te el. Köp cös, gör -
be lá bú kis fiú ma radt.
Jött egy új gye rek, a kis Ka to na. Õ lett a vá lo ga tott ka pu sa. A já ték ak kor már vér -
re ment. Já rá si, mi több, me gyei baj nok sá got nyert ve le a csa pat. Ka tin ka - így hív -
tuk - nyur ga, szal ma szõ ke ka masz volt, ha lált meg ve tõ bá tor ság gal dob ta ma gát õ
is a lá bak kö zé. Ha pe dig be sze dett egy po tya gólt, õ is, akár csak Kuti La jos, ke ser -
ve sen sír va fa kadt.
Ké sõbb vá ros ra ke rül tem, fel bom lott a ré ges-ré gi csa pat. A pa po kat út épí tés re vit -
ték, az in ter ná tus ból sem mi se ma radt. Lett egy újabb há bo rú is, a vi lág ré szen, ahol
él tem, min den nem ze dék nek meg van a ma ga vi lág há bo rú ja. Gal li á ba ke rül tem,
mint Mé szá ros ta nár úr, aki rõl ki de rült, hogy a Vogézekben volt fo goly, és a fran cia -
órá kon va la mi ger mán di a lek tust ta ní tott.
Itt tör tént, El zász-Lo ta rin gi á ban, hogy egy szép na pon be ál lí tott a lá ger be a kis
Ka to na. A ha ja most is sár gán vi lá gí tott, csak a hang ja lett va la mi vel fér fi a sabb. Én
tol má csol tam ne ki, mert az or vos mind járt el sõ nap ki vit te a Racingba. Fran ci á ul
Ka tin ka ak kor még nem so kat tu dott.
Le vet kõ zött, ta lál tak a mé re té re csu kát. Azt mond ták, hogy ha be vá lik, itt ma rad.
Volt va la mi edzõ mér kõ zés, a he lyi ek há ló õre az el len fél hez állt, õ pe dig csak úgy,
fel ké szü let le nül, a sor vé gén ami kor ki üge tett a pá lyá ra a csa pat. 
Nem vált be, nem üzen tek ér te. A tá bor ba ki jött egy bu da pes ti bi zott ság, õ pe dig fel -
irat ko zott, és ha za ment a fa lu ba. Ma sem ér tem, hogy mi tör tént. Az óta se lát tam
olyan jó ka pust, mint a kis Ka to na. Le het, hogy meg ré mí tet te õket. A fran ci ák ját sza -
ni akar tak. Nem ér tet ték: más nak élet-ha lál kér dé se le het, hogy a lab da ne jus son be
a ka pu ba. Em lék szem, ki kí sér tem. Ké sõ éj jel in dult a pes ti vo nat. Néz tük egy mást,
né mán, két ség beeset ten. Va la mi hi ány zott be lõ lünk, de hogy mi, azt má ig se tu dom.
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Né ha még eszem be jut nak. A klub tár sak, a ba rá tok. Pél da ké pe im, a ré gi na gyok.
Zentai dok tor, Csi kós Gyu la bá csi. A két Zamora Va len ci á ból. Az apa még ala csony
volt, de a fiú már egy mé ter nyolc va nas. A nagy Zamora még is az öreg volt. A fi át
csak a ne ve mi att tar tot ta meg a ka ta lán csa pat.
Azu tán, Henni Gé za. A Fe ke te Pár duc. Ve le még ta lál koz tam egy szer, Ang li á ban.
En nek is ma már ides to va negy ven éve van. Zö mök em ber lett be lõ le, és majd nem
tel je sen ko pasz. A ma gya rok edzõ tá bo rá ban bíz tat ta a fi a ta lo kat.
Henni! Hogy ki volt, ki tud ja ma már! Még a ne vét is el ve szí tet te, ami kor 56 után
— mint ak kor mond tuk — kint ma radt. A Pózmatyi! — mond ják ró la a fe renc vá ro si
öre gek. A Fe ke te Pár duc pe dig Grosics Gyu la lett, és mind vé gig õ is ma radt.
Ak kor, ott, Ang li á ban, én se men tem oda hoz zá. Ru das Fe ri járt az eszem ben, a
ven dég lõs fia, aki nek el tör te a lá bát az Ül lõi úton. Min den idõk leg na gyobb já té ko -
sa le he tett vol na be lõ le, és ak kor ez a Pózmatyi... Mind egy, kit ér de kel egy ilyen ré -
ges-ré gi do log!
Ma pe dig nin cse nek már ilyen le gen dás ka pu sok. Hogy is len né nek! Nin csen már
sem mi, amit az éle te árán is meg vé de ne az em ber. Ki tud ja ma már, hogy mit je len -
tett a grund, a sár, a sa lak! Ma, ami kor csu kát vesz, aki még csak lab dá ba se rú gott.
Ta lán még Zsiborás Ga bi... most len ne negy ven éves, és õ is már tíz éve ha lott.
Hát igen. Be lõ lem se lett so ha sem mi. A ma gas lab dá kat sze ret tem. A szép moz -
du la to kat. Hogy mi hi ány zott? Ta lán Kuti La jos el szánt sá ga. Az ök lö zés. Vagy csak
a ha zai pá lya, egé szen egy sze rû en. A li ba le ge lõ, aho vá az nap éj jel ha za vit te a kis
Ka to nát a pá ri zsi vo nat.


