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FENY VE SI OT TÓ

3 kor ner = 1 ti zen egyes

Nem so kat tud tam még a vi lág ban el fog lalt he lyünk rõl, a dol gok ál lá sá ról. Ok ton -
di gye rek le het tem, aki még meg volt foszt va at tól a tu dat tól, hogy bár mit is meg -
ért sen ab ból az egye te mes sod rás ból, ami ke resz tül áram lott raj tunk és a dol go kon.
Ta lán ki lenc vagy  tíz éves le het tem? Utá na kel le ne néz ni: 1964 kör nyé kén volt egy
ba rát sá gos mér kõ zés Belg rád ban a ma gyar és ju go szláv lab da rú gó vá lo ga tot tak kö -
zött. Azt hi szem, 2:1-re gyõz tek a ju gók. Már Bácstopolyán lak tunk, a Szé les ut cai
há zunk ban. Együtt ün ne pelt va la mit a csa lád, a ro kon ság. Név nap vagy szü le tés nap
le he tett. Va sár nap dél után volt. A mec  cset köz ve tí tet te a rá dió. Sze pe si György. Mi,
gye re kek, szü le ink nagy meg rö kö nyö dé sé re, a ju go szlá vok nak szur kol tunk. Ak kor
elõ ször és utol já ra. Min den eset re az el sõ fo ci hoz kap cso ló dó ha lo vány él mény po zi -
tív volt. Gyõz tek a ju gók. So ha töb bé nem szur kol tam Ju go szlá vi á nak.  
A ké sõb bi nagy fut ball csa ták ál ta lá ban mind ku darc cal vég zõd tek. 1966-ban a ang li ai
vébén a ma gyar vá lo ga tott 3:1-re le gyõz te ugyan a bra zi lo kat, de ki kap tunk a por tu gá -
lok tól és a szov je tek tõl. Sõt a né me tek is el vesz tet ték, hos  szab bí tás után, a dön tõt. 
Ab ban az idõ ben 1-2-3-5 volt a fel ál lás. Ka pus, két hát véd, há rom fe de zet, öt csa -
tár (két szél sõ, két ös  sze kö tõ és egy kö zép csa tár). Kü lön ben a Fe renc vá ros nak szur -
kol tam, meg az OFK Beogradnak. Min den hé ten meg vet tem a Ké pes Spor tot, ben -
ne vol tak a ma gyar baj nok ság ered mé nyei, az ös  sze ál lí tá sok, a táb lá za tok. A Fra di -
ban ak kor Al bert, dr. Feny ve si, Mát rai, Novák, Szûcs, Rá ko si, Var ga Zol tán, Szõ ke,
Géczi stb ját szott. A nagy ve tély tár sak a Va sas, az Új pes ti Dó zsa és a Hon véd vol -
tak. Az OFK (Omladinski Fudbalski Klub) egy belg rá di kis csa pat, a Karaburbán,
eb ben a ré gi vá ros rész ben, kö zel a Du na part já hoz van a sta di on ja. Szkoblár,
Szamardzsity, Gugleta, Szánt rács, Turudija és má sok ját szot tak ben ne. 
Luk ré cia nõ vér és a töb bi to po lyai apá ca, azt mond ták, hogy a va sár na pi szent ál -
do zás után kí ván junk va la mit, az majd be tel je sül. Né hány szor azt kí ván tam, hogy a
dél utá ni mec  csen majd gyõz zön az OFK Beograd. De ál ta lá ban ki ka pott, úgy hogy
egy idõ után mást kí ván tam. 
A hat va nas évek nagy él mé nye volt még a Man -
ches ter United is. A Chalton-fivérek és Ge or ge Best.
Az ör dön gö sen cse le zõ észak-ír bal szél sõ. Mi, bács-
topolyai ma gyar gye re kek lép ten-nyo mon fo ciz tunk.
Ál ta lá ban min den va la mi re va ló ut cá ban, vá ros rész -
ben volt egy na gyob bacs ka fü ves rész, ahol pil la na -
tok alatt fo ci pá lyát ala kí tot tunk ki. Le dob tuk az is -
ko la tás ká kat és már ját szot tunk is. Ro han tunk a
bõr- vagy gu mi lab dák után. A mi csa pa tunk törzs he -
lye az Ep res ne vû hely volt. A Bajsára és
Moravicára (Bácskossuthfalvára) ve ze tõ be ton utak
kö zött el te rü lõ Kál vá ria-domb mö göt ti tér ség nagy -
lom bú eper fák kal volt be ül tet ve. Ott ker get tük a
lab dát lá tás tól va ku lá sig. A Szé les ut cán is volt egy
szép nagy da rab fü ves pá lya, azon ban né hány év
múl va fa te le pet épí tet tek a he lyé re. 
Ab ban az idõ ben az igazi bõr fo ci va ló sá gos kincs
volt. A tu laj do nost kü lö nös di csõ ség, ki vált sá gok
övez ték — meg szab hat ta az ös  sze ál lí tást, hogy ki ki -
vel le gyen egy csa pat ban, mi kor, hol lesz a mér kõ zés.   
Ne gye di kes vagy ötö di kes ál ta lá nos ba jár tam,
ami kor apám tól kap tam egy iga zi fo cit. Egy fe hér
bõr lab dát, fe ke te csí kok kal. Majd nem olyan volt,
mint a Ké pes Sport fény ké pe in. Et tõl fog va min -
dig fo ciz tam. Ál lan dó an, dél elõtt, dél után, es te a
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hold fé nyé nél. Esõ ben, me leg ben, hi deg ben, ká ni ku lá ban. Ál munk ban is rúg tuk
a gó lo kat, csi nál tuk a szebb nél szebb bi cik li cse le ket. Ment a triblizés. Né ha hit -
tan órán is fo ciz tunk. A plé bá nos úr nak volt egy iga zi lab dá ja, né ha elõ vet te, és
õ is be állt kö zénk a lab dát ker get ni. A lá nyok ad dig az apá cák kal imád koz tak.
Ab ban az idõ ben nem volt il do mos hit tan ra jár ni, de a ma gyar gye re kek nagy
ré sze még is rend sze re sen járt. Hit tan ra és temp lom ba is. Na gyon sok volt ak -
kor még a gye rek. Negy ve nen is vol tunk egy osz tály ban. Bácstopolyán há rom
ál ta lá nos is ko la mû kö dött: a Csá ki La jos, az Áp ri lis 20 és a Jú li us 7. Ab ban az
idõ ben min den gyõ ze del mes par ti zá nok ról szólt: Csá ki ma gyar par ti zán fé le
volt, az áp ri li si dá tum je lez te a Ju go szláv Kom mu nis ta Párt meg ala ku lá sát, jú -
li us 7-én pe dig ta lán a szer bi ai har co sok vagy a par ti zán fel ke lés nap ját ün ne -
pel ték. Is ko lán ként 3-4 ma gyar osz tály volt év fo lya mon ként, imitt-amott lé te -
zett 1-1 szerb osz tály is, de ak kor még jó val töb ben vol tunk. Bár a vá ro si fel -
nõtt csa pat ban a já té ko sok fe le már szerb volt. Ba kos és Turcsányi vol tak a ka -
pu sok. Lösch-nek hív ták a jobb hát vé dün ket, Ha ver nak (Ko vács nak) a kö zép -
csa tárt, Lõrincz La ci ka volt az or szág leg gyor sabb bal szél sõ je. Ké sõbb az új vi -
dé ki Vojvodinában ját szott, meg a belg rá di Crvena Zvezdában. Birinyi volt a
csúf ne ve. Az ap ját hív ták így, nem tu dom mi ért. Az öreg sza xo fo non ját szott,
kocs mák ban mu zsi kált, meg la ko dal mak ban. Ké sõbb nagy bá tyám Nap su gár
ne vû ze ne ka rá ban is fel buk kant. Ab ban az idõ ben min den kit csúf név vel il let -
tek. Egy ki csit iri gyek vol tak az em be rek. Rám pél dá ul a Manchester-mezem
mi att. Anyám varr ta. Majd nem olyan volt, mint az iga zi. Az tán jöt tek a kör -
nyék be li as  szo nyok anyám hoz, hogy varr jon az õ fi úk nak is manchesteres mezt.
Nagy-nagy öröm mel ol va som Joó Jós ka gyõ ri ba rá tom egyik írá sá ban, hogy ab -
ban az idõ ben még a kutyájukat is Man ches ter nek hív ták.
Az Ep res még min dig ott van a Kál vá ria-domb mö gött, egy ki csit el va dult ugyan,
de a ré gi ka pu fák még meg van nak, vi szont a ré gi se bek, aho vá a ke reszt fát szö gez -
tük, már be he ged tek. Eper is te rem bõ sé ge sen min den év ben, a le ve lek egy ré szét
pe dig a her nyók meg eszik. Szá mom ra ezek az eper fák, amely nek ter mé sé bõl a leg -
fi no mabb bács kai pá lin ka ké szül, örök ér vé nyû ek, hal ha tat la nok. Mint ahogy hal ha -
tat lan (leg alább is em be ri né zõ szö günk bõl szem lél ve) ál ta lá ban a ter mé szet is. Hi -
szen min den kép pen a ter mé szet ül tet te el ben nünk ezt az oly ked ves, fel eme lõ és

nél kü löz he tet len esz mén ket (rög esz mén ket): a hal -
ha tat lan ság ról. A ter mé szet és a játék hal ha tat lan, s
hal ha tat la nok, két ség te le nül, a be lõ le fa ka dó cso dá -
la tos, bá jos mí to szok, kép zel gé sek és me sék, me lye -
ket az év ti ze dek és szá za dok so rán, új ra meg új ra,
hasz ta lan dönt meg és szed íze i re ér tel münk, mér le -
ge lõ szel le münk.
A já ték ter mé sze ti je len ség, amely kez det tõl irá -
nyí tot ta a vi lág fo lyá sát: az anyag ki ala ku lá sát, élõ
strukturákká szer ve zõ dé sét, va la mint az em ber
tár sa dal mi ma ga tar tá sát. A Vé let len és a Sza bály a
Já ték ele mei. Ami va la ha az ele mi ré szecs kék, ato -
mok és mo le ku lák szint jén kez dõ dött el, az most
agy sejt je ink ben foly ta tó dik. A já ték nem az em ber
al ko tá sa, még is „az em ber va la men  nyi ál la po ta kö -
zül épp a já ték és csak a já ték az, ami tel jes sé te szi
õt” - ír ja Friedrich Schil ler. 
Va jon nem a já ték ból ered-e min den ké pes sé günk?
Elõ ször iz ma ink és vég tag ja ink já té ka vá lik cél ta lan ka -
pá ló dzás ból pon to san ko or di nált moz gás fo lya ma tok ká.
Majd az ér zék szer vek já té ka ala kul ját szi kí ván csi ság -
ból mély re ha tó tu dás sá, a szí nek kel, for mák kal, han -
gok kal va ló já ték hal ha tat lan mû re mek ké. Já ték kal in -
dul a sze re lem: a sze mek já té ká val, a tánc cal, a gon do -
la tok kal és ér zel mek kel foly ta tott köl csö nös já ték kal. 
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Ter mé sze te sen min den já ték nak meg van nak a sza bá lyai. Ezek kel ha tá rol ja el ma -
gát a kül vi lág tól, a va ló ság tól, és ál lít ja fel sa ját ér ték rend jét. Aki részt a kar ven ni
ben ne, an nak el kell fo gad nia a sza bá lyo kat — kü lön ben já ték ron tó vá vá lik. A tár sas -
já ték ok ban elõ ze te sen meg ál la pí tott for mák irá nyít ják a já ték me ne tét és szab ják
meg ér ték rend szer ét. Ön te vé keny já ték me net re ösz tö nöz het az is, hogy egy vé let -
len ese mény kö vet kez mé nye vis  sza hat for rá sá ra. Így kezd te a ma ga já té kát az élet
is, és így ját sza nak gon do la ta ink és kép ze le te ink is: „Az erõk fé lel me tes bi ro dal ma
és a tör vé nyek szent bi ro dal mán be lül az esz té ti kai al ko tó ösz tön ész re vét le nül dol -
go zik egy har ma dik nak, a já ték és a lát szat vi dám bi ro dal má nak fel épí té sén, eb ben
le old ja az em ber rõl a bi lin cse ket, ame lyek min den vi szo nyá ban fe szé lye zik, s meg -
sza ba dít ja mind at tól, ami nek kény szer a ne ve, mind a fi zi kai, mind a mo rá lis élet -
ben.” (F. Schil ler)   
A to po lyai Nép kert sta di on já ban a kö lyök csa pat edzé se i re kb. fél szá zan jár tunk.
11-12 éves gye re kek. Ma gyar volt az edzõnk, de még is a szerb gye re ke ket ré sze sí -
tet te elõny ben. In kább ve lük fog lal ko zott, és szer bül ve zet te az edzé se ket. Ez egy
ki csit szí ven ütött ben nün ket, úgy hogy a hat va nas évek vé gé re fo ko za to san le eresz -
ked tünk a föld re.   
De azok ban az el va rá zsolt gye rek ko ri évek ben a fo ci an  nyi ra ha tal má ba ke rí tett,
hogy 4-7. osz tá lyos ko rom ban „kép zelt fo ci baj nok sá go kat” ját szot tam. Kü lön fü ze -
tek be ve zet tem és ír tam az ered mé nye ket. Kü lön bö zõ immaginárius fo ci csa pa tok
ver seng tek egy más sal. Fõ leg ame ri kai csa pa tok. New Orleans-i, chicagoi, San
Francisco-i, New York-i, Kanzas City-i, St. Louis-i és egyéb csa pa tok. Volt el sõ li ga,
má so dik, har ma dik. 
Vébét is bo nyo lí tot tam, se lej te zõ ket, dön tõt. Né mi leg ha son lí tott a gombfocira, de
egy ki csit még is más volt. 1-2 mec  cset le ját szot tam, a töb bit sor sol tam, vagy ked -
vem sze rint ír tam. Vol tak ös  sze ál lí tá sok, gól lö võk, né zõ szá mok, sta di o nok, bí rók és
min den fé le szer tar tás, ami egy mér kõ zés sel kap cso lat ban van.
A va ló di fo ci pá lyá kon azon ban sor ra jöt tek a ku dar cok: a ma gyar vá lo ga tott bot -
la do zott, a Va sas lett a baj nok, és a Vojvodina is ki ka pott a Celtictõl a BEK  elõ dön -
tõ jé ben. 1970-ben Me xi kó ban még vil lant egyet Pelé, a bra zi lok 4:1-re le is ko láz ták
az ola szo kat a dön tõ ben. Vi szont 74-ben a Cruyff-féle hol land csa pat el buk ta a
mün che ni vébédöntõt. Pe dig mi cso da ne vek vo nul tak fel a hol lan dok nál: Cruyff,
Neeskens, Krol, Haan, Rep, Rensenbrink, Van
Hanegem. Négy év vel ké sõbb újabb nagy ki áb rán -
du lás, ma gyar ku darc és a „to tá lis fut ball”, va gyis a
hol lan dok (Cruyff nél kül) megint el buk ták a dön tõt,
a há zi gaz da ar gen ti nok el len. Volt ab ban a hol land
csa pat ban egy test vér pár, Willi és Ru di van der
Kerkhof. Az egyik, nem tu dom me lyik, to po lyai lányt
vett fe le sé gül. Kü lön ben itt jegy zem meg hal kan,
hogy Mezey György, a nagy edzõ is to po lyai szár ma -
zá sú. Az én ked ven cem a hol land csa pat ból
Hullshoff volt. Egy nya kig láb, nyur ga, sza kál las kö -
zép hát véd. Szin te ver he tet len volt, be ton. Tá vol ról
pe dig élet ve szé lye sek vol tak a lö vé sei. De csak az
Ajaxban csil lo gott, a vá lo ga tott ból sé rü lés mi att ki -
ma radt. Azt ír ták az új sá gok: me nisz kusz. Az tán
egy re gyak rab ban mon do gat tuk mi is: me nisz ku -
szunk van. Ez volt a va rázs szó. Ha nem ment a já -
ték, ha nem ment a gól gyár tás, ha la zsál ni vagy szi -
mu lál ni szot  tyant ked vünk. 
A het ve nes évek ben még ja vá ban fo ciz tunk, de ké -
sõbb meg rit kul tak az al kal mak. Het ven nyolc ban be -
ruk kol tam. Irány Ma ce dó nia. A vaj da sá gi ma gyar
gye re ke ket ál ta lá ban a két leg mes  szeb bi ju go szláv
tag köz tár sa ság ba, Szlo vé ni á ba vagy Ma ce dó ni á ba
vit ték ka to ná nak. Én (Titov) Veleszbe ke rül tem. Öt
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hó nap ki kép zés, az tán a Debár mel let ti Koráb-hegység lan ká in tel je sí tet tünk ha tár -
õr szol gá la tot. Hé be-hó ba ott is fo ciz tunk. Két csa pat ra vol tunk oszt va: Par ti zán és
Crvena Zvezda. Ami kor a had nagy meg kér dez te, me lyi ket vá lasz tom, azt mond tam,
egyi ket sem. Az nem le het. Hát ak kor ki nek szur kolsz? — kér dez te. A Vojvodinának
és a Dinamonak — mond tam. Az OFK Beogradot szé gyell tem meg em lí te ni. Itt olya -
nok nin cse nek — vá la szol ta. Va la me lyik be be ra kott, nem tu dom me lyik be. Mind ket -
tõt utál tam, so ha nem szur kol tam egyik nek sem. A Vojvodinának is csak né ha. Fõ -
leg a nyolc va nas évek de re kán, ami kor meg ér ke zett Új vi dék re Dár dai Pál. Ál lí tó lag
azért iga zol ták, hogy mi, új vi dé ki, vaj da sá gi ma gya rok is ma gun ké nak érez zük a
csa pa tot, hogy ki men jünk a mec  csek re. Mert ben nün ket, ma gya ro kat, kü lö nö seb -
ben nem na gyon ér de keltek a fo ci val kap cso la tos ese mé nyek. Nem vol tunk érin tet -
tek, akár hogy is erõl tet tük, nem tud tunk szív vel-lé lek kel azo no sul ni, pél dá ul a
Nisbõl iga zolt Begánoviccsal. En gem pél dá ul so ha sem tu dott meg hat ni a ju go szláv
him nusz. Nem tar toz tunk se oda, se ide. Nem na gyon kí ván koz tam Ma gyar or szág -
ra (ta lán az orosz meg szál lás mi att), de Ju go szlá vi át sem érez tem ha zám nak. Csak
szü lõ föld nek. Kü lön ben a va ló ság gal amúgy nem volt sem mi baj. Én ki fe je zet ten
sze re tem a va ló sá got, csak né ha el vá gyó dom be lõ le, mert az is na gyon jó. El vá gyód -
ni. Vagy in kább szé les re húz ni, egé szen hár tyás ra, be le só vá rog ni volt, va lós és va -
lót lan dol go kat. Egy szer re len ni va la mi ben meg nem is. 
Dár dai ide jé ben volt né hány jó sze zon ja a Vojvodinának. Tíz, ti zen öt ezer em ber
szo ron gott a le lá tó kon. A nagy csa pa tok (Crvena Zvezda, Partizan, Dinamo,
Hajduk) el len meg húsz-hu szon öt ezer. 
Per sze a vaj da sá gi ma gyar csa pa tok (To po lya, Zenta, Ada, Be cse) nem vi het -
ték sem mi re. Ma xi mum a vaj da sá gi li gá ig. A sza bad kai Spar ta cus is csak ver -
gõ dött a má so dik vo nal ban. A gunarasi Olimpija meg plá ne. A leg ala cso nyabb
osz tály ban, a to po lyai köz sé gi li gá ban sze re pel tek. 10-14 csa pat ve tél ke dett, de
a gunarasiak min dig utol sók vol tak. So ha nem tud tak el moz dul ni a se reg haj tó
hely rõl. Bi zo nyá ra még most, negy ven év után is ott van nak, a bé ka seg ge alatt,
on nan se ho va nem le het ki es ni. Éven te ta lán nyer nek egy-két mec  cset, a töb bit
meg nyu godt lel ki is me ret tel el vesz tik. A kör nye zõ szerb, te le pes fal vak csa pa -
tai min dig meg elõ zik, le gyõ zik õket. A szó be széd sze rint negy ven öt ben, ami kor
Titoék ki ír ták a nép sza va zást, hogy ak kor mi le gyen Ju go szlá via, ki rály ság

vagy kom mu nis ta köz tár sa ság, ak kor a gunarasi-
ak 100 %-ban a ki rály sá got vá lasz tot ták. A köz sé -
gi elöl já rók azon ban meg ha mi sí tot ták az ered -
ményt, ne hogy me gor rol jon szü lõ fa lum la ko sa i ra
az új ha ta lom.  
A nyolc va nas évek ben, ami kor még vis  sza-vis  sza -
jár tam Új vi dék rõl Bácstopolyára va sár nap dél utá -
non ként fo ciz ni a vá sár tér re, a szom szé dom mal,
Fábrik Zol tán nal ös  sze ál lí tot tuk a vaj da sá gi ma -
gyar vá lo ga tot tat. Az õ tisz te le té re (idõ köz ben a ki -
lenc ve nes évek leg ele jén meg halt) hadd áll jon itt ez
a kép ze let be li vaj da sá gi ma gyar csa pat, amely eb -
ben az ös  sze ál lí tás ban so ha nem lé pett és nem is
lép he tett pá lyá ra: 
Öz vegy — Mó kus, Szal ma — Raffai, Ko vács, Luk ács —
Rekeczki, Nyá ri, Fábri, Országh, Puhalák. A fi úk kü -
lön bö zõ vaj da sá gi csa pa tok ban (Spar ta cus, AIK
Topola, Palics, Proleter, Vojvodina stb.) ker get ték a
lab dát. Az ak ko ri, ba ro mi szin ten tar tott  köz ál la po-
t ok és vi szo nyok („test vé ri ség-egy ség”) kap csán ki -
csit ki fa csar va idéz het ném Wittgensteint: „ami rõl
nem le he tett be szél ni, ar ról hall gat ni kel lett”. Igen
fáj dal mas volt el vi sel ni mind azt, ami vel mi, dél vi dé ki
ma gya rok nap-nap után szem be néz ni kény sze rül -
tünk. Ott áll tunk ki foszt va, ki sem miz ve, nem volt
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sem mink, még egy ma gyar tánc cso por tunk se volt, sõt ün ne pe ink is be til tot ták.
Csak be sú gók, nem ze ti sé gü ket meg ta ga dó párt ka to nák és talp nya ló buz gó mó csin-
g ok vol tak. És ma sza to lás.
1982-ben is em lé ke ze tes ma radt szá mom ra a vébé. Bruno Conti ve zér le té vel, a le si pus -
kás Paolo Rossinak kö szön he tõ en, Olasz or szág lett a vi lág baj nok, de volt azon a spa -
nyol or szá gi tor nán egy cso dá la tos bra zil csa pat, amely ben Falcao, Zico, Socrates, Ju ni -
or, Eder, Cerezo ját szott. Ne kem az volt a 74-es hol lan dok mel lett a má sik álom csa pat,
de õk is el vé rez tek, ki kap tak az ola szok tól. Po csék volt a ka pu suk, meg a kö zép csa tá ruk.
Az tán las san vé get ért a fo ci irán ti ha tár ta lan von za lom. Per sze volt még egy-két
fel lán go lás. A Gullit, Rijkaard, Van Basten és a Ronald Koeman-féle hol land csa pat,
amely Eu ró pa baj nok sá got nyert. Idõ köz ben a ma gyar fo ci szar rá ment, se hol se va -
gyunk már. És va la mi na gyon meg vál to zott, mert egy re in kább azon ka pom ma gam,
hogy el szun  nya dok a té vé köz ve tí té sek alatt. El ham vad na a tûz? Játsz hat ne kem
már a vi lág sztá rok kal te le tûz delt Real Mad rid, meg ez az új Man ches ter United, a
Bar ce lo na, a Bayern Mün chen. Nem tud iga zán ér de kel ni. Las san már a Fe renc vá -
ros se, sõt a ma gyar vá lo ga tott se. Mi kor lá tom azt a mér he tet len szen ve dést, kis hi -
tû sé get a pá lyán, ak kor in kább amon dó va gyok, hogy kap juk be mi e lõbb az el sõ gólt
és le gyen mi e lõbb vé ge a szen ve dé sünk nek. Per sze azért van né hány meccs, ami kor
el ra gad a ré gi he vü let: ha Lisz tes Krisz ti án meg csil lan a Werder Bremenben vagy
ha pá lyá ra lép a Francesco Totti ve zé rel te AS Ro ma.
Nem já rok már fo ci meccs re se, leg utóbb (hat-hét éve?) egy Bé kés me gyei kör ze ti
szu per rang adón vol tam Pusz ta föld vá ron. A hely bé li csa pat Sza bad kí gyós el len ját -
szott. A ven dé gek kö zép csa tá rát Gu ri gá nak hív ták, és mint ha egy ki csit túl sú lyos lett
vol na fo cis tá nak, mint an nak ide jén Klinkó, a to po lyai csa pat kö zép csa tá ra, aki ké -
sõbb atom tu dós lett Belg rád ban. Ákos sal vas tag szi va ro kat pö fé kel ve szem lél tük a
pusz ta föld vá ri rang adót, a he lyi szur ko lók san da pil lan tá sai kö ze pet te. Le het, hogy
fõ vá ro si já té kos-ügy nö kök nek, vagy szerb olaj ke res ke dõk nek néz tek ben nün ket?
Egy szó val nagy élet volt ott kö rü löt tünk. A hat va nas, het ve nes évek vér pezs dí tõ
lég kö re, sod rá sa, a ba jok el le né re, min dent át ha tott. Két ség beej tõ nagy dol gok tör -
tén tek a slá ge rek ben és a fo ci ban. Lá za dá sok, fel lán go lá sok, sze xu á lis for ra dal mak,
mi ni szok nyák, holdraszállás, rock and roll, sze re lem, ku dar cok, csa ló dá sok, ön gyil -
kos ság ok, ha lá lok, ilyes mik. Má ra már a kõ ke mény nosz tal gi ák is por la doz ni kez de -
nek. Min den ki más képp em lék szik a be adá sok ra, a
csu ka fe je sek re, a lab da ívé re, a ve tõ dõ ka pus ra. A
Vá sár vá ros ok Ku pá ja és a Kö zép-eu ró pai Ku pa is
meg szûnt, Ge or ge Best po ca kot nö vesz tett és le vá -
gat ta a ha ját, meg Hullshoff is a sza kál lát. A mun kás -
osz tály el hú zott a haj lék ta lan szál ló ra, a vál lal ko zók
meg a sztriptízbárba. 
Kez det ben vol tak a fo ci val telt, ar cha i ku san pom pás
nya rak, me lyek idõ vel egy ré gi szép, ke rek nyár rá
sû rû söd tek. En nek az idil li nyár nak a kö ze pé ben egy
csil lo gó fe hér-fe ke te (csí kos) fo ci lab da van. Mai
szem szög bõl szem lél ve szé pen és át fo gó an rot hadt
szét min den eb ben a ra gyo gás ban: a fo ci, a fi a tal sá -
gunk, Al bert Fló ri án, Ge or ge Best, Hullshoff, Gullit
és Amokachi. S a má mo rí tó, for ró já ték szen ve dé lyek
ere de tét sem ku tat ja már sen ki.
A nyár fá radt tom pa sá ga azon ban to vább ra gyog.
Mert min den a nyár ról, a ten ger rõl, a nõk rõl és a fo -
ci ról (a já ték ról) szól. A já ték ról, mert a já ték túl van
az és  sze rû sé gen. Csak ön ma gá ban van ér tel me.
Samuel Beckett egyik sze rep lõ je mond ja a Vég já ték
cí mû da rab ban: „Mi vel így megy a já ték, hát mi is
ját szunk így.”    
Hát ját szunk. Nincs les, vi szont van henc és há rom
kor ne rért jár egy ti zen egyes.
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