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BA LÁZS AT TI LA

NÁ LUNK MOST A LAB DA, 
RONALDÓNÁL MEG A PEPSZI

(A fo ci sze re pe csa lá dunk em ber ré-vá lá sá ban c. hos  szú dol go zat ból) 

Ná lunk a lab da — mit mond jak? — min dig nagy, ke rek becs ben volt. Ezért én már
gyor san ki fé nye se dõ, majd fo ko za to san el hal vá nyu ló, kis sé el pus ká zott toll for ga tói
kar ri e rem ele jén eszem be vet tem, hogy meg írom a lab da rú gás el més, szó ra koz ta tó
tör té ne tét, amely félkerek szto ri va la hol az ógö rög Lab da kosz ki rály ud va rán kez dõ -
dik, il let ve a dioszkuroszok lel kes csa pat já té ká val kis sé ar rébb, és ki tud ja, hol vég -
zõ dik, me lyik nap rend szer ben — egy eset le ges újabb nagy BUMM! után. Ugyan is
köz tu dott, hogy az ar go na u ták — két ka land kö zött — szín arany kolkhiszi gyap jú val
töl tött, ke rek ar go na u ta-sap ka rug da lá sá val mú lat ták ide jü ket a hellészpontoszi ki -
kö tõ ben, Labdakoszék pe dig — ugyan  ez ke vés bé is mert, ám at tól még igaz — er re a
cél ra kü lön le ges faj ta an gó ra nyúl szõ ré vel ki tö mött, pat kány zsír ral fé nye zett em be -
ri fej bõrt hasz nál tak a sa ját grund ju kon. A té ma te hát kí nál ta ma gát, va gyis azt a
san szot, hogy pél dá ul a kor társ an gol toll for ga tó, a viccdús Nick Hornby elõl még an -
no, jóelõtte az õ ki bon ta ko zá sá nak egyet len pom pá za tos meg moz du lás sal el oroz zam,
de nem lett eb bõl sem mi, mert hogy a nyu lak el te rel ték a fi gyel mem. En nek ered mé -
nye ma már ke vés bé le gen dás, ez azon ban mit sem vál toz tat a dol gok ál lá sán. A sa -
ját ko po nya üre gem ben el sza po ro dó, für ge cuniculus nép ség kár té kony sá gá ról én
tkp. so sem vet tem tu do mást, min dig is in kább örül tem ne ki, és ez ma rad is így, amíg
tel je sen ki nem megy be lõ lem a le ve gõ. Míg térd re nem ro gyok, mi ként a hí res Hé -
rak lész, ami dõn az Olüm posz ra ve ze tõ út egyik em ber te len meg pró bál ta tá sa so rán —
va kond tú rás ba rúg va — vas ta gon a ki je lölt bar lang mel lé szúr ta az elé je pas  szolt
kecs ke hó lya got, hogy nyom ban azu tán Eu ri pi dész vi lág hí res gon do la tá nak kez dõ -
sza va i val te rül jön kín já ban a föld re: Ki mond ja még, hogy van nak ég ben is te nek?!
— Nem, nin cse nek — foly ta tom én, aki már be té ve tu dom Eu ri pi dészt, s csu pán le -
gyin tek. — Ha em ber még is úgy hi szi, csak ré gi men de mon dák hoz ra gasz ko dik.
— Csak ? — kap ja föl ap ró, gön dör fe jét Démokritosz. — Csak em be ri meg ál la po dás
sze rint van édes és ke se rû, me leg és hi deg és több fé le szín, a va ló ság ban azon ban
csak ato mok és ûr van.
Er re nem szó lok sem mit. „Csak ” hall ga tok és bá mu lok ki fe lé az ab la kon. Ér zem, ha
foly tat nám a vi tát, amen  nyi ben en ged nék a szi ré nek (vagy ma ga az ör dög!) csá bí tá sá -
nak, an  nyi ban is mét tá vol sod ród nék a ki je lölt pá lyá tól. Megint mes  sze a part vo na lon
túl ra driblizném ma gam, még így sán tán is, ke he sen, ami lyen né let tem mos ta ná ra.
Hi szen oly an  nyi ra mes  szi re ke rül tem a ré gi idõm di csõ fo ci já tól, hogy még part jel zõ -
nek sem len nék jó; leg fel jebb bé na, po ca kos zász ló nak. De an nak meg mi nek?
— Édes ám a vál to zás — ka csint gú nyo san Eu ri pi dész.
— Hogy bo rul na ki ve led Kharón la dik ja, és még az em lé ke det is mos ná el a Styx
vi ze! — ka csin tok vis  sza.

Csend ho nol az ab lak alatt. Nem moz dul sem mi. A szom széd gye re kek el men tek más -
ho vá lab dáz ni, ri csa joz ni. Nos, amíg vis  sza nem jön nek (hogy mi kor jön nek, tisz ta lut -
ri), fo gad junk: íme egy kér dés! Aki gyor sab ban meg vá la szol ja, mint én, in gyen el kül -
döm ne ki ezt az írást. Nincs je lent ke zõ? Fo gad junk, nem is lesz. Va gyis elõbb a kér dés:
— Mi kö ze Her ku les nek a disz nó vá gás hoz, mind ket tõ nek pe dig a gye rek já ték hoz? 
Na, va ló já ban ez csu pán amo lyan bib li ai kér dés-alak zat, mind ös  sze ne kem je lent
hol mi szi lárd pon tot, kí nál ko zó re to ri kai esz közt, hogy még hasz nál ha tó, ru gasz ko -
dó lá bam mal ki moz dít sam ma gam a kí vánt irány ba. Vá laszt nem vá rok a né ma ság -
ban, csu pán a ma ga mét. Esze rint, ugye, egy jól meg ter mett ser tés le fo gá sá hoz,
föld höz te rem té sé hez vagy több em ber szük sé gel te tik, vagy egy Hé rak lész, eh hez
va ló spé ci esz kö zö ket nem is em lít ve, mint pl. az orr csa va rót, hogy lá bad jon könny -
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be a szem! Ez te hát egy olyan tí pu sú sza bad fo gá sú bir kó zás, amely ben az em ber nek
ak ko ra sza bad ság ada tik, hogy a le te pe rés után kést márt son he ted hét or szág ra-
szom széd ra ri mán ko dó, vi sí to zó, fegy ver te len el len fe lé be, majd szó sze rint a vé rét
ve gye, szõ rét pör köl je, az tán fel tran csí roz za, le da rál ja, gro teszk mó don a zsír és hús
egy ré szét be le gyö mö szöl je a gaz da ál lat be lé be, s még sok egyéb mél tat lan sá got
mû vel jen eb ben az úgy mond „vé res bal ká ni ak tus ban”, mi köz ben gyõ zel mi má mo -
rá ban gya kor ta — csak nem ri tu á li san — meg húz za a bu té li át. Meg szop ja még olyan
is, aki egyéb ként nem szok ta, ezért a disz nó vá gá sok gya ko ri mel lék ter mé ke egy -
részt ma gá nak a fel iz gult gyom rú em ber nek a há nya dé kán, más részt az „ál do za ti
lény” még is csak szét frec  csent vé rén és sza rán túl: a vesz tes ba rom tes té nek né mely
hasz nál ha tat lan, ne tán épp fel hasz nál ni nem óhaj tott ré sze, pl. a húgy hó lyag ja,

amely lé nyeg be vá gó an nem kü -
lön bö zik a — már ép pen ség gel Hé -
rak lész ap ro pó ján em lí tett — kecs -
ke hó lyag tól. 
Nos hát mind egy, disz nó-e vagy
kecs ke, szar vas-e vagy sem, Her -
ku le sé vagy kié, ját sza ni imá dó
gye rek szem pont já ból egy re
megy. (Fut ball vis  sza!) Anyai
nagy apám, az a pá lin ka- és bor -
imá dó ta nya si em ber me sél te,
hogy ha sap ká val, em ber fej jel
nem is lab dá zott so ha, el len ben a

disz nó hó lyag já val igen. Mert hogy azt igen so kat rug dos ták gye rek ko rá ban, sõt le -
gény ko rá ban is, amikoris há tul a le ge lõn egy-egy ilyen hó lyag kö rül hó ban-víz ben
ös  sze se reg lett a két ri vá lis fa lu egy más ra ki fent fér fi né pe. El hang zott a síp szó
(gya kor ta lö vés he lyet te sí tet te), az tán haj rá, aggyneki!, ta vasz idõ ben a bé ké sen
leg elé szõ bir kák ijed té re, ne tán a ré mü le tük ben ci gá nyút ra ké rõ dzõ te he nek szen -
ve dé sé re. Ár kon-bok ron át ker get ték a lasz tit, nyár idõ ben al kal ma sint hol mi gom -
bo lya got, leg fõ képp egy mást pü föl ve, va la mi fé le kez de tek re vis  sza né zõ lab da rú gás
és karmolósdi gya nánt, ama tá vo li idõ ket idéz ve, ami kor a kö dös Albionban még
nem vált ket té rög bi és fo ci, és ez az ol tá ri du la ko dás ter mé szet sze rû en ma gá ban
fog lal ta mind a bir kó zás, mind az ököl ví vás ele me it. 
A do log kés nél kül is vér re ment, s az a fa lu gyõ zött, ame lyik nek de li le gé nyei to -
vább áll ták a sa rat. Tö rött láb bal, bõr cson kon fi tye gõ ba jus  szal, le té pett fül lel és ki -
nyo mott szem mel az tán fá rad tan, de meg di csõ ül ten, va ló sá gos hõs ként meg le he tett
pi hen ni az ele jén szur ko ló, ké sõbb rend re so pán ko dó, sí ró-rí vó anyák, fe le sé gek és
me nyecs kék öle lõ kar ja i ban. Ez volt a leg na gyobb he ti iz ga lom, utóbb azon ban a ha -
tó sá gok na gyon szi go rú an be til tot ták, s a fo ci nak ez a vi ru ló, kér ges ág gá ka ma szo -
dó vad haj tá sa las san el szá radt, ho va to vább le pot  tyant, csak az em lé ke ma radt, ám
az is meg ha ló ban, mert ilyen kö nyör te le nül ta po sott rá az idõ stop li ja.
Na, ná lunk a lab da — tény leg! — min dig óri á si, ke rek becs ben volt, akár csak a (ve -
se pu co ló) gö rög din  nye; tisz te let nek ör vend he tett a fo ci mind két ágon, bár jó val in -
kább az apain. Tud ni il lik egy szép na pon — óri á si meg rö kö nyö dé sem re — ész re vet -
tem, hogy sze ren csét len anyai nagy apám va ló já ban nem is is me ri a lab da rú gás sza -
bá lya it. Sze re tett ró la be szél ni, akár csak a bosztánok ke ze lé sé rõl, de nem is mer te,
ami vel per sze nem ácsor gott társ ta la nul eb ben az ér de kes vi lág ban. Õ egyéb ként
úgy mond bal ról, má sik nagy apám meg jobb ról kö ze lí tett a pá lyá hoz, s jó ma guk is
gyak ran ös  sze rug dos ták egy mást lab da nél kül a gye pen, be csú szás 2 láb bal, éles kö -
nyék stb., míg apám szét nem vá lasz tot ta és sa rok ba nem ál lí tot ta a két egy más ra
acsar ko dó kis öre get. Mind azo nál tal a je le net gyak ran meg is mét lõ dött, el le né re a
szám ta lan fi gyel mez te tés nek és sár ga lap nak, et tõl meg at tól va ló el til tás nak, mert
ugye bár: a szen ve dély! Meg mér kõz ni min den áron. Ak ko ra ha lat kép te len ség lett
vol na ki pe cáz ni még egyet, amek ko rát az anyai nagy apa, ezért hát le kel lett el mé le -
ti leg tö röl ni õt a fo ci pá lyá ról, ame lyen tény leg üveg lá ba kon állt.
— Opszíd! - ki ál toz ta a tér dét csap kod va ré gi fe ke te-fe hér té vé ké szü lé künk elõtt az
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apai, az az sze ge di (hon véd) nagy apa, az anyai, az az be csei (par ti zán) nagy apa köz -
ben fü lig pi rult, nem tud ván, mi a fész kes az az „opszíd”, õk so sem ját szot tak „opszíd-
ra”, õ el len ben tud mást, amit kép te len ség el hall gat ni..., a sze ge di nagy apa vi szont
utál ta, ha más is be szél köz ben, az tán így: resz ke tett, sis te r gett a le ve gõ, va dul ci káz -
tak, pat tog tak ben ne Démokritosz be ger jedt atom jai; a hõ tõl be iz zott és bü dö sen
csö pög ni kez dett az egyik el té vedt szur ko lói pe tár dá tól kis vár tat va be is lob ba nó, az
ógö rög tõl mes  sze el szállt, ré gi tra gé di ák iránt még is fo gé kony tör té ne lem.
Hát, ami igaz, az igaz. De vegy tisz ta for má ban me lyik is len ne az?

Tény, hogy ma gyar or szá gi, még hoz zá sze ge di, majd ha jó si, majd megint sze ge di,
majd pes ti, majd bu dai, de va ló já ban és rész ben ju go szláv, tör té ne te sen vaj da sá gi,
ho va to vább leg pon to sab ban temerini ma gyar nagy apám: csak ugyan fo ci zott egy -
kor. A temerini TSK-ban rúg ta a bõrt. Ó, igen, ró la ol vas ha tó meg má sí tat la nul a —
fõ leg az én ki tar tó gon do zá som nak ör ven dõ, ugyan ak kor gya kor ta fak tu mo kat ha -
mi sí tó, ese mé nye ket és sze rep lõ ket nem cse kély kár öröm mel, egy re zi lál tabb el me -
ál la pot tal mint egy be ro sá ló, akár egész nagy anyá kat fel cse ré lõ (mi ni mum egy más -
ba mo só) go nosz te vé keny sé gem tõl szen ve dõ, hel  lyel-köz zel mi to lo gi kus — csa lá di
ar chí vum ban, mi sze rint ez a nagy apa fi a tal ko rá ban rob ba né kony szél sõ volt, úgy
fo ci zott, mint an nak a rend je: szélvészgyorsan fu tott el a jobb szé len, s nem cse lez -
te ki a met szés pont ba, ta lál ko zá si pont ba szúrt zász lót is, ehe lyett fél ma ga san ível -
te a lab dát a ti zen ha tos ba, oly pre cí zen tá lalt, hogy iga zán ne héz volt el vé te ni. Tet -
szik, nem tet szik, így van: Kecs ké nek be céz ték, mert úgy fu tott gör be lá ba in, le sze -
gett fej jel, mint e nagy ál ló ké pes sé gû, jól te je lõ há zi ál lat. De a jobb szé len va ló el hú -
zá son kí vül, a var ga be tû kön és a bi cik li cse le ken túl ös  sze tet tebb fel ada tok meg ol dá -
sá ra is ké pes volt, nem hi á ba lett a kö zön ség ked ven ce. Amit õ mû velt, az több volt
kö zön sé ges me ke gõ ké rõ dzés nél, ami bõl egy re több ke rül a zöld pá lyák ra, a két ka -
pu kö zé, mu tat vány éhes sze mek ez rei elé (…) Min dig is volt ben ne va la mi ka tar ti -
kus vo nás, amit so sem igye ke zett pa lás tol ni, va la mi ka lász ba szök ke nõ öröm a há -
ló ban fic kán do zó lab da lát tán, amit vé gül is so sem õ lõtt be. 
— Az én iga zi fo cis ta nagy apám! 
Csu ka fû zõ jét kö tö ge ti egy rég ös  sze ka ris tolt, ki fa kult ké pen. Ba lázs Pál 1, a hí res
Kecs ke. Mek-mekk úr a Haj rá ból. Va gyis tény le ge sen a TSK csa pa tá ból, amely ben
olyan hely be li hí res sé gek rúg ták a bõrt, mint pél dá ul a Puhalák fa szob rász fia, Puhalák
Ödön, az tán Ko csics ka Már ton, a haj lott há tú bekk, vagy a Mi csut ka-ik rek: Micsutka
Ede, Micsutka Gé za, va la mint Micsutka Lász ló 1 és Micsutka Lász ló 2 (az öreg
Micsutka Lász ló ugyan is an  nyi ra sze ret te a sa ját ne vét, hogy két fi át is Lász ló név re
ke resz tel te, mert mint mond ta: ha az egyik kel ne ta lán tör té nik va la mi, még mind ég ott
a má sik, hogy to vább dol goz zon a fo cis ta fa mí lia hí ré nek „lacikus” öreg bí té sén).
A TSK ún. ma gyar idõk ben a Vaj da ság ban olyan ha di tett re is ké pes volt, hogy egy
al ka lom mal dön tet lent játs  szon az ÚAC-cal, az az az Új vi dé ki At lé ti kai Klub ak ko ri -
ban leg jobb gár dá já val. Nagy szó volt,  a leg jobb em lé ke ze tû öre gek még idõn ként
re gél nek ró la. A lé gi ri a dó után — mi köz ben az egyik meg hi bá so dott, en nél fog va le -
ma radt és el té vedt, füst csí kot hú zó bom bá zó ka ta pul tált pi ló tá ja fé le lem tõl be szar -
va lan dolt a ka pu mö gött — Micsutka Lász ló 1 fan tasz ti kus fe jes gól já val egyen lí tett
a TSK, és ez Micsutka Lász ló 1 iz mos vád li jú, kis sé hor padt fe jû alak ját mind örök -
re be ara nyoz ta. Oly an  nyi ra, hogy ké sõbb si ke rült be nõ sül nie az egyik leg gaz da gabb
temerini csa lád ba. A va gyont saj nos nem so ká ig él vez het te, mert csak ha mar jött a
fel sza ba du lás, és mint tud juk, ott a te he tõ se ket a nép ne vé ben „meg sza ba dí tot ták
min de nük tõl”. A TSK gyõ zel mé rõl sem volt egész sé ges be szél ni to vább. Ne hogy
tény leg „opszídon” ta lál ja ma gát az em ber, az tán fúj jon a bí ró.
Ba lázs Pál 2, az én édes apám, aki egyéb ként egé szen tûr he tõ en ol vas még min dig
ógö rö gül meg la ti nul (mégha az elõ zõt nem is ér ti), te hát nem egy tök bun kó, pri mi -
tív fo cis ta, a TSK-ban lab da rú gott köz vet le nül a há bo rú után, mi e lõtt át tért vol na a
ho ki ra. Ne ki meg a „kolónacokkal” gyûlt meg a ba ja. Gyak ran me sél te, hogy a
Temerin mel lett mes ter sé ge sen fel duz zasz tott szerb te le pes fa lu ban, Járekon pél -
dá ul min dig is mi lyen ve szé lyes volt gyõz ni. A csa pat nak ál ta lá ban a mér kõ zés elõtt
jól be kel lett rúg nia, hogy me ré szel je vég re haj ta ni a ha di tet tet, és mi u tán az meg -
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tör tént, il lett nem so kat „pimplizni”, ta ná csos volt — akár bí rós tul — gyor san fel ka -
pasz kod ni a temerinieket (csúf ne vü kön pergácsiakat) Járekre ki szál lí tó spediter -
ekre, majd jól oda csör dí te ni a lo vak fü lei kö zé. Ilyen kor Járek fel dü hö dött né pe ren-
d re ül dö zõ be vet te az át ko zott „göm bö sö ket”, és ka szá val-ka pá val haj szol ta õket
Temerin pe re mé ig, hogy ott meg tor pan va, ök lü ket ráz va vá lo ga tott, ra ga dós szit ko -
kat szór ja nak még utá nuk. 
Bi zony, me sél te édes apám, egy szer majd nem utol ér ték õket, és úgy né zett ki, va -
la mi fé le ál do za tot ké ne gyor san mu tat ni/hoz ni. Pél dá ul — hát ra lök ve — be kel le ne
ál doz ni a leg há tul holt sá padt or cá val ott gub basz tó-ka pasz ko dó, ve lük együtt szö -
kõ-zöty kö lõ dõ, „el ve te mült, ma gyar csat lós gaz em ber és rossz szerb” já ték ve ze tõt,
sze ren csé re azon ban — de rült ég bõl vil lám csa pás — olyan égi há bo rú tört ki hir te len,
ak ko ra port ka va ró és ak ko ra jég ve rést ho zó (va ló sá gos al föl di tor ná dó!), hogy az
nyom ban le hû töt te a ke dé lye ket. Sõt, az tán mind an  nyi uk nak együtt kel lett men te -
ni ük a ment he tõt, min den egyéb sport bé li, ho va to vább tör té nel mi leg tisz tá zat lan,
vér fol tos szám lák el le né re. Mert ilyen volt ak kor még az a jó ré gi, má so dik vi lág -
égés utá ni Ju go szlá via, ame lyik rõl tud juk, vas ta gon les re fut majd va la mi kor, sok
ter mé keny meg med dõ, gól zá po ros vagy ép pen gól ta lan esz ten dõ el múl tá val. A
sta di on ban ak kor fel rob ban az ös  szes pe tár da, és az óri á si füst go mo lyag ban, si ko -
lyok és só ha jok kö ze pet te ös  sze dõl nek a más-más csa pat nak szur ko ló négy vi lág -
táj ról el ne ve zett le lá tók.
Ér de kes, hogy én, aki ké sõbb az ÚAC-ban fo ciz tam (il let ve a FK Novi Sad-ban,
hogy azt kö ve tõ en a Vojvodina ko sár lab da-csa pa tá hoz iga zol jak át, mi u tán meg -
nyúl tam zsi ráf mód já ra), egyik is ko lai dol go za tom ban — a mi csa lá dunk vir tu á lis ser -
le gét fé nye zen dõ — apám ún. járeki ese tét úgy ír tam le (Em ber, aki elõl ki lõt ték a
lab dát cím mel!), hogy tkp. az én ru ga nyos lép tû, rüszt tel na gyo kat dur ran tó nem -
zõm bá tor sá gá nak, pá rat lan lé lek je len lét ének kö szön he tõ en me ne kült meg an no a
TSK. Tud ni il lik apám le ug rott a spediterrõl, majd egy lát vá nyos bi cik li csel után
(ami lyet még csak Sir Bobby Charlton tu dott mu tat ni a ma ga he lyén és a ma ga ide -

BBaalláázzss  AAttttiillaa



49

jé ben, még hoz zá a le gen dás an gol vá lo ga tott ban) be vál tott a sû rû be: az az el tûnt a
ku ko ri cás ban, ma gá val ránt va ez zel az ül dö zõk dan dár ját, akik lõt tek is utá na, azon -
ban mind ös  sze a pat to gó lab dát ta lál ták el. Et tõl a lasz ti va la mi hos  szú, szo mor kás,
fin gás-sze rû han got hal la tott, majd fe let tébb gro tesz kül ki le hel te lel két, apám meg
csak ro hant-ro hant a so rok kö zött, fu tott a hul lám zó ten ge ri ben, míg szar vas sá nem
vál to zott, akár csak egy kor Akteon, hogy ko rán fel nyú ló — ez zel né mi tesztoszteron-
bõséget va ló szí nû sí tõ — hom lo ká ból sar jadt, te re bé lyes gím csont ko ro ná ja be le akad -
jon a ku ko ri ca le ve lek be, s ott fog ják el egyéb ként is ál la ti ra szõ rös lá bú édes apám
örök re. — És ak kor ez ne kem olyan tu do má nyos és szép volt (te li ügyes zá ró jel lel),
hogy büsz ke el ér zé ke nyü lé sem ben ki csor dul tak a kön  nye im. Ta ná rom el ko mo ro -
dott, anyám vi szont kön  nye dén el hu mo ri zál ta a dol got, még hoz zá hol mi meg jegy -
zés sel apám agan csá ra; il let ve apám ama le gen dás fu tá sá ra cél zott, amikoris a fa -
tert el csíp ték a ha tár õrök a tör té nel mi zöld ha tá ron, hogy an nak ered mé nye képp ár -
nyék ba ke rül jön né mi idõ re. Henc, pönál… sitt! Ez azon ban egy má sutt pa pír ra ve -
tett, har ma dik tör té net a csa lád szét sza ka dá sá ról, nincs kö ze a lab da rú gás hoz, kö -
vet ke zés képp nem is tar to zik ide. (Fu tás, lab da nél kül.)

Ak kor itt síp szó. Hos  szab bí tás nél kül egy elõ re en  nyi.
És ha fütty kon cert jön is, hát jöj jön és le gyen. Mind egy. De azért még:
— Haj rá, TSK!         
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