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NAGY GÁS PÁR

Nem is olyan ré gi idõk fo ci ja
Kor mos Pis tá val

Tör tént, hogy va la mi kor 1974 õszén az Ül lõi úton a Fra di 6:1-re ver te
a Rá ba ETO-t. Más szó val ez volt az a ne ve ze tes meccs, ahol még a szin -
te if jú sá gi ko rú Sza bó Fe ri egy ma ga 5 gólt rú gott. Így ír ta az új ság:
SZABÓ-RÁBA ETO 6:1! S ebbõl a mes ter hár mas, „a ko ro na fé nyes ék -
kö ve” (ké sõbb így hal lot tam em le get ni egy kül vá ro si sö rö zõ ben) a
meccs vé ge fe lé bõ négy perc alatt jött ös  sze.  Kü lö nö sen az utol só gól
volt em lé ke ze tes, ami kor a drá ga Pusz tai La ci, a ké sõbb tra gi kus au tó -
bal eset ben el hunyt jobb szél sõ, ali as „Pusz tás”, de hív ták õt „fu tó bo -
lond nak” is, aki a Hon véd ból jött, már nem fi a ta lon a Fra di ba) pon tos
be adá sát vág ta a há ló ba a 85. perc ben a kis Sza bó.
Az if jú csa tár fe no mén ak kor ke rült fel Szom bat hely rõl, a Ha li ból, a

„kisFradiból” az iga zi Fra di ba az egy ál ta lán nem „pu ha”, egy ko ri bal -
hát véd, Dal no ki Je nõ ke ze alá. Per sze ezt a gólt meg elõ zõ en volt egy 40
mé te res zse ni á lis szök te tés is, ne fe led kez zünk meg ró la.  A jobb ra ki -
pör ge tett, meg nye sett, va gyis a  vé del met meg alá zó lasz tit  Ebedli Zo li
va rá zsol ta Pusz tai elé, aki az tán  a ka pu elõtt ólál ko dó Sza bó lá bá ra tet -
te, õ meg ke gyet le nül be vág ta. Ilyen egy sze rû és cso dá la tos volt ama
gól tör té ne te.
Vá ros  szer te bol dog és má mo ros fradisták skan dál ták a ne vét, s ér té -

kel ték az alig 18 éves rit ka te het ség tel je sít mé nyét, aki bõl az tán, ki tud -
ja mi ért, so sem lett vá lo ga tott. 
Én mint Vas me gyei kü lö nö sen  büsz ke vol tam a  földimre, hi szen  e ne -
ve ze tes meccs elõtt is di csér tem, tud ván, hogy már a  Ha la dás ban  ifis-
taként on tot ta a gó lo kat, s nyil ván Novák De zsõ  hív ta fel rá a fi gyel met,
aki szin tén Szom bat hely rõl ke rült a Fra di ba, s ott lett vá lo ga tott, sõt vi -
lág vá lo ga tott! 
Sza bó Fe ri már a kö vet ke zõ sze zon ban, 1975-76-ban baj nok a Fra di -

val, és a gól lö võ lis tán 15 gól lal má so dik a Dó zsás Fa ze kas mö gött. És
majd még egy szer baj nok 1980-81-ben, ugyan is ak kor iga zolt má sod -
szor a Fra di hoz.  De már a má so dik iga zo lás is mu tat ja: nem men tek va -
la mi jól a dol gok kö rü löt te. Az tán vég képp el tûnt az Ül lõi út ról, ki csit
még levezetett... itt-ott fo ciz ga tott ala cso nyabb osz tály ban. 
A min dent tu dó törzs szur ko lók saj nál koz va mon do gat ták: sze gény fíú ki -
csit meg szé dült Pest tõl, nem volt elég aka rat ere je Fe ri ké nek, sze ret te a
tár sa sá got s mind azt, ami a tár sa sá gi élet tel
járt, és a ful lán ko sabb ki té tel meg így hang zott,
hogy ta lán nem is csak szó da víz zel ol tot ta szom -
ját... Je nõ bá csi meg mint tud juk szi go rú volt...
nem tûr te a ki len gé se ket, a lagy ma ta gon vég -
zett  edzés mun kát. 
Szó val lett az tán bõ ven szó be széd meg ple-
ty ka is. Most ép pen nem tu dom, mi van ve le.
Nem vol na ta nul ság nél kü li, ha mond juk
idén õs  szel, har minc év vel ama rit ka öt gól
után föl ke res né egy ri por ter a Nem ze ti
Sport tól.  Hi szen Sza bó Fe ri még csak 48
éves... Egy ál ta lán él-e még, s ál mo dik-e
olyan mec  cse ket, ami kor egy sta di on ne ki
tap sol? S ró la be szél az egész or szág:  lám
meg van a Fradi nak az új Al bert Fló rija! Meg
a vá lo ga tott kö zép csa tá ra!



10038

A het ve nes évek kö ze pén a Dalnoki kor szak ban Sza bó Fe ri mel lett
leg in kább  Ma gyar Pis ta, Nyi la si, Ebedli és a  fel jö võ kis Po gány  rug -
dos ták a gó lo kat, há tul pe dig a Bá ró,  Bá lint La ci és Rab Ti bi  volt a biz -
tos pont.  No, per sze a hat va nas évek nagy csa pa ta ma radt az iga zi, az
álom, ame lyik La kat Kar csi bá csi ide je alatt két szer is baj nok sá got
nyert.  67-ben és 68-ban. Ha csak egy fradista meg hall ja an nak a csa -
tár sor nak a ne ve it, már is el ön ti a for ró büsz ke ség és ima ként mor-
molássza: Szõ ke, Var ga, Al bert, Rá kosi, Feny ve si dr., és  mond ja to -
vább: ez volt a mi arany csa pa tunk!  S ak kor még nem em lí tet tük, hogy
há tul a vé de lem ben, Novák, Mát rai és már a fel tö rek võ Páncsics ta ka -
rí tott hi ba nél kül, s kö zé pen meg Szücs La jos és Ju hász Pis ta hord ta a
vi zet, „ci pel te a zon go rát”, ahogy tet szik a nagy ér de mû nek. 
De ki csit elõ re sza lad tunk az ál mok ker ge té sé ben és az áb rán do zás ban.
Még har minc évet vis  sza te ke rem az álom és em lé ke zet film sza lag ját.
Ép pen ott já runk a New York-pa lo ta har ma dik eme le tén, a Mó ra Fe -
renc  If jú sá gi Könyvkiadó  hall já ban, aho vá már reg gel  8-ra be ma sí roz -
tam s le ül tem egy tá gas bõr fo tel be. Ül tem és vár tam, mint va la mi szí -
vé lyes fog or vo si vá ró ban. Kér dé sem re va la ki tud ni vél te, hogy Kor mos
úr csak fél ki lenc fe lé szo kott be jön ni a szer kesz tõ ség be.  
De most ko ráb ban jött, és jól lát tam, hogy ret te ne tes si e tés sel és fel -
tû nõ en de rûs áb rá zat tal vi har zott  a kör fo lyo són, s  ahogy  szá mí tot tam,
rög tön a lé nyeg re tért:
Ba rá tocs kám, jól mond tad: ez a tak nyos kö lök tény leg tud va la mit,
har sog ta már mes  szi rõl, amint be lé pett a Mó ra Ki adó hall já ba, ke zé ben
a meg fe le lõ ol da lon ki haj tott Nép sport tal. Lo bog tat ta, mint va la mi gyõ -
zel mi zász lót, ter mé sze te sen azon a hé ten a Fra di zöldfehér gyõ zel mi
zász la ját.  Fel haj tott gal lé rú bal lon ka bát já ban be su ho gott a tit kár ság -
ra, hogy ki csit be le sza gol jon a föl sé ge sen te ker gõ ká vé il lat ba, és il len dõ
kö szön tés mel lett je lez ze: ha ma ro san ott gõ zö lög het ne két csé sze fe ke -
te mé reg szer kesz tõi szo bá já nak asz ta lán is, mi vel hogy ven dé gé vel, az -
az ve lem, ha ma ro san ret ten tõ fon tos iro dal mi dol go kon fo gunk agyal ni. 
A tit kár nõk leg szebb gyön gyei (köz tük is leg ki vált Kor mos af fé le atyai

vé del me alatt ál ló N. An nus ka, aki az er re ugyan csak sû rûn kó szá ló fi a -
tal köl tõk mú zsa je lölt je  volt, ezért a szi go rú vé de lem, mond hat ni em ber -
fo gás!) is lát ták: Pis tá nak jó ked ve van, te hát gyõ zött a Fra di, ma még
va la mi al kal mi bó ko ló ver set vagy il la tos em lék könyv be va ló zön ge -
ményt is ki imád koz hat nak  tõ le, föl té ve, ha jó lesz a ká vé, és azt ke cses
moz gás sal ép pen va la me lyik térd-,  avagy ke bel ki rály nõ vi szi szo bá já ba.
Rám dör rent, tüs tént kö ves sem a szer kesz tõi szi go rú tett hely re, de
már a fo lyo són be le kez dett a ma gas iro da lom ba. Szen ve dél  lyel ma gya -

ráz ta, hogy a sport új ság írók ma nap ság mi lyen
ra ma tyul ír nak. Mi cso da szür kén ke nik oda a
jel zõ ket, mi cso da fû rész po ros, szá raz nyelv vel
tisz te lik meg a fo cit, pe dig en nek  a Sza bó név -
re hall ga tó kö lök nek min den egyes gól ja ódát,
de leg alább szo net te ket ér de melt vol na. 
Na, ha így megy a Fra di nak, je lent ke zünk
Dal no ki Mes ternél... önkéntes tu dó sí tó nak,
mert most eb bõl a csi kó csa pat ból, meg lásd
lesz va la mi, va la mi olyan, mint volt ami kor is...
Na, tu dod-e, me lyik volt az a hí res csa pat? — és
már mond ta is szé ké be le hup pan va azt a va la -
hai Fra di-ös  sze ál lí tást: Háda, Pol gár, Ko rá -
nyi, La ki, Mó ré, Láz ár, Tán cos, Kiss, Sárosi,
Tol di, Ke mény. Je gyezd meg: ki itt be lépsz,
ez az egyik kö te le zõ me mo ri ter... a szé le sen ér -
tel me zett iro dal mi mû velt ség fun da men tu ma!
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De ak kor volt ám egy nem akár mi lyen MTK is! Kép zeld el, mi cso da
rang adók le het tek, ami kor ve lünk szem ben meg ilyen ne vek fu tot tak ki
a gyep re: Sza bó, Mándi, Bí ró, Se bes, Turai, Du dás, Sas, Müller, Cseh,
Kar dos, Tit kos.
A ká vé is meg ér ke zett, s mint va la mi ra fi nált Ebedli-passz az asz tal ra
ke rült. Kor mos ka csin tott a hölgy nek, hogy az aj tó tól még egy szer ez -
zel a rin gó lé pés sel ten né meg (vizs la tó te kin te tünk elõtt) az utat... Pis -
ta és a hölgy úgy lát tam, na gyon ér tet ték egy mást, pon to sab ban a be -
gya ko rolt csí zi ót, mel  lyel az if jú köl tõ ket káp ráz tat ták, ha azok fe szeng -
ve és fél sze gen kéz ira ta ik sor sa iránt ér dek lõd tek.  Ma gam is ez ügy ben
vol tam be ren del ve Kor mos szí ne elé, ké szü lõ el sõ ver ses kö te tem tar ta -
lom jegy zék ét akar tuk vég le ge sí te ni. Ide á li sabb pil la nat nem is le he tett
vol na, mit ez a mai dél elõtt... ami kor csak a hét vé gi gyõz tes, s nem akár -
mi lyen  Fra di-meccs tü ze tes  ki tár gya lá sa  után lá tunk mun ká hoz...  
Kis sé za var tan kö hé csel tem a tá vo zó ká vé-tün dér pro duk ci ó ja után, s
a té ma fo lya mát to vább gom bo lyít va el mond tam, hogy teg nap a B.-kö -
zép ben azt skan dál ták, de szép is lesz, ha ez a Sza bó Fe ri, aki már is Fe -
ri ke lett az Ül lõi úton, az MTK-nak is be rá mol majd egy ötöst. 
Na, azon a mec  csen is ott  le szünk, ka ca gott Kor mos, s meg néz zük,
amint ez a nyá pic kö lök még egy szer meg csi nál ja ezt a bra vúrt. ...
Az tán tény sze rû en csak nem dé lig vé gig be szél get tük a mec  cset, hi -
szen a né zõ tér más-más he lyé rõl lát tuk ugyan azt a pa rá dés 90 per -
cet... Kor mos re me kül tud ta elõ ad ni, mond jam-e, ki szí nez ni, amit a
szur ko lók tól hal lott. Most még Ka lap pal, a min den ki ál tal is mert, le -
gen dás cu kor ka árus sal is be szél ge tett, pon to sab ban egy-két jó rig -
must ja va solt ne ki a szü net ben... s kép zeld,  ba rá tocs kám, egy szer
csak ho zott két óri ás ingyenperecet,  mond ván: író úr, na, lás sa, én
így szpon zo rá lom az iga zi költészetet! Az MTK mec  csen még szoty-
it is kap, ha gyõzünk.... remélem ta lál ko zunk! Kor mos csap kod ta a
tér dét, úgy nevetett.... Egy hé tig mesélte (szí nez te) a Ki adó tá ján
meg lent a Hun gá ri á ban Ka lap szö ve gét. A gyõ ri e ket pe dig il len dõ -
en saj nál ta, mi vel hogy  a szí ve ked ves  tá ja ne ki a vá ros, meg per -
sze zöldfehér  azok nak is a me zük.  Ak ko ri ban sok év ti ze des hût len -
ke dés, csa var gás után is mét ha za-ha za lá to ga tott a Rá ba par ti vá ros -
ba meg a Szi get köz be. Gon do lom, hív ták em lé kei is, s a fiatal gyõ ri
köl tõk, szép vers mon dó lá nyok, fo cis ták ... Alig múlt 5o éves, te le
volt ter vek kel, a nagy lus tál ko dá sok, csa var gá sok után vá rat lan ter -
mé keny ség kö szön tött rá. Új ra if jú apa lett. Ek kor ír ta az N.N. bo -
lyon gá sai cí mû  kö te té be a leg szebb ver se ket. Szó val, ahogy mond -
ták: min den ér te lem ben nye rés re állt Kor mos Pis ta...
Jár tam ve le én is  vagy há rom szor-négy -

szer  a Fra di-pá lyán. De va la hogy min dig
lagy ma tag mec  cse ket fog tunk ki. Szó val
kü lö nö seb ben nem jött tûz be, csak ilye ne -
ket mon dott, szin te vis  sza fo got tan: most
az tán mi rõl szá mol jak be Zelknek, már
megint csak a kis Po gány haj tott rende-
sen... Szabó ácso rog, áll va vár ja a lab dát,
Ebedli meg túl so kat szó ra ko zik... Nyi la si -
tól leg föl jebb csak örö köl ni le het a göm -
böt... Ek kor a szek tor al já ból föl har sant az
is me rõs hang:  Pu ha vagy,  Je nõ, nem lá tod,
hogy ezek teg nap ren de sen dor bé zol tak! Ez
Ka lap hang ja volt. Kor mos er re föl de rült,
és azt mond ta: ma dél után ez a rik kan tás
ért leg töb bet!  Biz tos lesz is fo ga nat ja. Je -
nõ nem hagy ja ma gát...!
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Egy vagy két év vel ké sõbb tör tént (bár a tör té net kis sé bal la dá sí -
tott), hogy Bel la Ist ván nal és Láz ár Er vin nel s ta lán még Mó dos Pé -
ter rel egy Fra di-Vi de o ton mec  csen jár tak. Õs  szel, iga zi, el szánt szur ko -
lók nak va ló esõs idõ ben. S nyil ván, hogy Kor most meg tré fál ják, ug ras -
sák, pró bá ra te gyék hu mor ér zé két, meg tán Fej ér me gye i sé gük okán
is, Láz ár és Bel la a nye rés re (vagy vesz tés re?) ál ló Vidit kezd ték el
nagy han gon buz dí ta ni, ami a Fradi tá bor leg kö ze pén in kább tûn he tett
esze lõs vak me rõ ség nek, mint át gon dolt böl cses ség nek. Nos, sze ren -
csé re meg úsz ták a druk ko lást ve rés nél kül, de Kor mos csön des és ele -
gáns vá la sza egy re mek vers ben, már a meccs vé gé re meg ér ke zett, tes -
tet öl tött. Így állt ne mes és sport sze rû bos  szút az Ül lõi úton tör tént
pél dát lan ba rá ti skandallumért.... 
A vers sze ren csé re írás ban is fönnmaradt, és ha Kor mos él még egy

ki csit, tán be szer kesz ti kö vet ke zõ kö te té be.  Lás suk csak a szí vem nek
oly ked ves nyolc sort, amely ál ma im ban, nem tu dom mi ért, de min dig
Sza bó Fe ri öt gól já val együtt je le nik meg a Fra di pá lya vil la nyos ered -
mény jel zõ jén:

„Sza kad az is ten vert esõ,
s tá tog ci põm szé gyen te len,
pe dig egy esz ten de je nincs,
hogy Bécs ben nyer tem pó ke ren.
A tri bü nön fü lem be kán tál
két du nán tú li rossz ro kon,
Bel la és Láz ár kor nyi kál ja:
„Vi de o ton! Vi de o ton!” 

S Kor mos meg fe lejt he tet len
tárnamély hang ján hoz zá dör mö -
gi a men  nyei mikrofonból: ba rá -
tocs ká im, ha szem te len ked tek,
egy szer ti is kap hat tok tõ lünk
egy ha tost!  Csak lát nám, mer re
bi tan golt el ez a Sza bó Fe ri gye -
rek, vagy va la ki hoz zá ha son ló?
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