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TANDORI DE ZSÕ

Plusz-mí nusz Egy Vi lág
(Csak ...?)

Azt je len te né ez, hogy a fo ci vég sõ so ron se nem oszt, se nem szo roz?
Vár junk. Oszt, mert meg oszt (szur ko lás stb.), srác ko rod ban meg oszt ja
nap ja i dat (elõt te a lec két, utá na etc.), szo roz, mert (él mény ben pl.) meg -
sok szo roz. S még is így mon dom: plusz egy vi lág, vagy akár nagy be tûk -
kel, a fo ci, mert nél kü le ke ve sebb len ne vi lá god?! (Kér dõ jel, mert le het,
fal hoz vá god itt ezt; ak kor nem né ked szólt.) Fel ki ál tó jel, mert na gyon
is. És an  nyi ra, hogy nél kü le mí nusz a vi lág egy ré sze, mí nu szos (nyá ri
szü ne tek, le zá ru ló ku pa so ro za tok utá ni má mo ros, de megint ki üre se dõ
pil la na tok... s bi zony azt se mond hat ni már, hogy a Zupecalanga-
szigetek baj no kát ne vár nád az UEI-kupában, mert gyõz het a Nagy
Parmalat el len akár, er go azon nal ér de kes le het a leg ki sebb hegy láb-
nyúl vány is a fo ci ból au gusz tus ban, csak kezd jék vég re). És mí nusz az
élet, ha ve szít a csa pat... ám áll junk meg itt. Jó, en gem is mé lyen le han -
gol, ha a Schalke 04 ott hon nem rúg gólt, pimfül ve szít, ha nem megy a
fi úk nak... és itt nem aka rok Mándy-parafrázisokba es ni, és nem aka rom
azt a nosz tal gia-szel le met sem len get ni, mely Jékely le gen dás fut ball-
ver sé bõl árad, az a köl te mény elõ ke res he tõ, fel idéz he tõ nél kü lem is, én
csak utal tam rá. Ahogy a ten ger-do log nál a mi nap, most is azt me sé lem
el, ami a fo ci val kap cso la to san az én osz tály ré szem lett, és amit sen ki
sem tud hat na nél kü lem... va gyis be cses sze mé lyünk kel is egy „plusz”
va gyunk (avagy egy „mí nusz”) a vi lág nak, egy pó tol ha tat lan in dex-jel;
és ak kor raj ta, ez zel a le ha tá ro lás sal: nem lesz szó ál ta lá ban a sport ról,
ös  szes sé gé ben a bajnoki rend sze rek él mény kö ré rõl; és nem lesz szó így
itt és most a há zi baj nok sá ga im (tor nák) kár tya-je gyû ré te ge i rõl, és nem
lesz szó a vi lág hoz ne kem szin tén bol dog ság-alap pal és jó ko ra el ke se re -
dés-ada gok kal is egy kü lön boly gót ka nya rí tó, 11 év nyi an gol-oszt rák,
fran cia, né met, ír ló ver se nye zés-so ro zat ról; ám e két té mát kü lön-kü lön
fel fo gom dol goz ni MÛHELY-emnek.

•

Az a ta bá ni, Gel lért hegy-ol dal ban lelt ko szos, de ép sé ges te nisz lab da
lett vol na el sõ „fo cim”? Apám mal ta lál tuk; de re ka san ne velt õ en gem,
ám fo ci zá sok ra ve le nem na gyon em lék szem. A te nisz lab da ügye is ké -
tes, már ami az el sõbb sé get il le ti. Mi vel, srá cok, a há zunk mö göt ti, szép
ne vû Ön tõ ház ut cá ban te nisz lab dá val fo ciz tunk. Hát le het, hogy elõbb
volt. Te nisz lab dá val is, így a pon to sabb. Nem em lék szem már, lec ke
elõtt, lec ke csi ná lás után (lásd fen tebb). Vol tunk a ház ban srá cok így fo -
ci hoz vagy öten. A két Papp, a La ci és az öc  cse, a ki tû nõ (szí nész) Zo li
(ná lunk je len tõ sen fi a ta labb). Jó, „ná lunk”: Is ti, a ma gyar sakk vá lo ga -
tott ké sõb bi ka pi tá nya, ná lam négy év vel volt öre gebb. A Pe tõ fi Gim ná -
zi um ba nem jár tunk azo nos év ben. Is ti új ság írói ál mo kat dé del ge tett,
vé gül or vos lett. Ná lam egy év vel volt fi a ta labb egy má sik La ci, ket tõ -
vel-há rom mal egy má sik Zo li. Volt még a Ti bi; a ház bé li Sa nyi nem na -
gyon járt fo ciz ni, és a klas  szi kus kor szak ban még alig ha la kott itt a Kál -
mán meg a Vik tor, és a ház bé li La ci és Zo li kis öc  cse, Já nos nem szállt be
ezek be a dol gok ba. Ma gá nyos al kat?
Ne künk a te nisz lab dás fo ci zás min den kü lön fi lo zó fia (tár sas ság, ma -
gány, ugyan!), min den „meg fo gal ma zás” innenén-túlján egy sze rû en evi -
dens volt. Vágy tunk rá. Nem kel lett hoz zá sem mi „kü lön”. A zsák ut -
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cács ká nak au tó for gal ma ak kor nem volt még, a vár fa la kon ne héz is lett
vol na át ível ni a lab dát há zunk kert ud va rá ba, rit kán esett meg, hogy az
Ön tõ ház lép csõn le kel lett vol na sza lad ni a göm bért. A te nisz lab dás fo ci
úgy ment, hogy fél-ut ca szé les ség ben két tég lá ból ka put he ve nyész tünk,
jó mes  sze fel áll tunk egy más sal szem közt, és fel vált va „pontrúgtunk”.
Láb bal, oda szök ke nés sel le he tett vé de ni, vagy gól. De ha töb ben ös  sze -
jöt tünk, már — ha jól em lék szem — na gyobb lab dá val, nem teniszlaszti-
val csi nál tuk a dol got. Hár mas-hár mas csa pa tok ban. Ér de kes, a láb te -
nisz nem vált ho nos sá ná lunk. Va jon mi ért?
Em lé ke ze te sek ma rad tak ezek a dél utá ni fo cik ne kem sok min de nért.
Gimista ko runk ban már gon dot oko zott, hogy ki iz zadt, ko szos „va lón kat”
es ti-prog ra mo zóbb for má ba hoz zuk; ha ma rabb vé get is ér tek a (nem sze -
re tem szak sze rût le nül hasz nál ni a szót) der bik. De ré geb bi, ko ráb bi évek -
ben: a nagy víz ivás a házunkbéli Laciéknál, Zoliéknál a kony hai falikutuk
alá ha sal va... itt hon még egy kis gomb fo ci... Ha nem itt áll junk meg!
Gomb fo ciz ni (asz ta li fo ci!), nem is tu dom, Istivel avagy már rég ha lott
óbu dai ba rá tom mal (Is ti nél egy év vel volt idõ sebb, az Imi) kezd tem.
Mind ket ten vas ta gon ver tek; nem tu dom, ele ve el is mert fen sõbb sé gük
tu da ta ben nem, ez tet te-e, vagy en  nyi vel job bak vol tak? Is ti el len sakk -
ban is ke ser ve sen tud tam csak dön tet le ne ket el ér ni, ha és amen  nyi ben.
Jó, Imi vel nem túl gyak ran ta lál koz tunk, vé gül el is ma rad tak lá to ga tá -
sa im (szülõfüggõek vol tak), és Imi in kább at le ti zált. Imi nél elõbb, Is ti -
nél ké sõbb: csa lá di „ala pon” lett le tilt va a gomb fo ci zás. (Focikarriert
még a házunkbéli, jó grund já té kos La ci sem „írt le”; ho lott hány nagy -
vá lo ga tott dribbler akad, aki nem le he tett sok kal jobb ná la. Ma gam
nem vol tam jó fo cis ta so sem. A gomb fo ci ról még lesz szó.)
Ke reszt apám fi á tól „örö köl tem meg” egy cso mó bá mu la tos gom bot, s
ezek kö zül Imi pá rat el csak li zott tõ lem hol mi si lány cse re-el len ér té ke -
kért. (Hol volt még az iga zi fo ci ban is egy Nesta 10 mil li árd fo rin tos cse -
re ára! Na, vic cel tem csak .) Nem vol tak ép pen ség gel prí ma já té ko sa im.
Le gen dás mon dá som: a gya kor la ti élet ben is (Ká dár-kor sza kos és rend -
szer vál tá sos ta pasz ta la tok!) így megy ez, ha egy szer át ku tat tuk édes -
anyánk gombosdobozát, pén zünk meg új gom bo kat ven ni nincs, hát hi -
á ba kot runk a sok el re szelt, be nem vált „torz” gomb közt, jó cse re já té -
ko sok ra, ki egé szí tõk re nem te szünk szert.
Sa já tos, rám jel lem zõ „ala ku lat” (ala ku lás) volt a ba rát ko zá som, és ez
nem annyi ra fo ci-, mint in kább asztalifoci(gombfoci)-meghatáro-
zottságúnak mi nõ sít he tõ. Na, hogy ezt ilyen szé pen meg mond tam: a
hát só ut cai fo ci hoz ad va vol tak, akik ad va vol tak; a szem köz ti grun don
(ma park a le bom bá zott há zak he lyén) fo ci zó fi a ta labb, „töb bi ház bé li”
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srác cal mi így nem ve gyül tünk. A Lánc híd ut ca en  nyi meg en  nyi és az
„Ybli” en  nyi meg en  nyi kü lön egy ség volt. Mi ért? Hal vány fo gal mam
sincs ró la. Ama zok nak se hi á nyoz tunk mi. Ké sõbb de rült ki, men  nyi ér -
de kes, nor má lis srác volt köz tük, sõt! De vis  sza hoz zám. Fel sõ ál ta lá nos -
ban ki ala kult — szü lõ füg gõ en — egy tri um vi rá tus. Jól le het ér dek te len itt,
két orvosgyerek, egy fõ hi va tal nok ból kis hi va tal nok ká sze gé nye dett apa
fia (én). A ke vés bé jó mó dú orvoscsalád a Nap he gyen la kott egy vil lá ban
(mely egy kor sa ját tu laj do nuk volt), egy tel jes szin tet. Nagy szí vû, rop -
pant ked ves em be rek vol tak. Ga bi ba rá to mat gyak ran kí sér tem „ha za”
su li után, és ak kor a leg kü lön fé lébb tár sas já ték ok kal fog lal koz tunk.
Gom boz tunk is egye bek kö zött. De a te nisz lab dás (?) fo ci sem ma radt ki
re per to á runk fõ szá mai kö zül. Ér de kes, men  nyit ve sze ked tünk, ka ma -
szod ván. Ki kí sé ri ha za a má si kat. Hár mas ban ha ma ro san nem vol tunk
meg jól. Én ak ko ri ban in kább M.-hez húz tam (köny ve im ben ké sõbb: dr.
E. M.), de ve le, ha jól em lék szem, nem fo ciz tam so ha. Vi szont vé ge-
hos  sza ját szot tuk, el sõ egye te mis ta évün kig, a gomb fo ci tor ná kat. Ma -
gam Fran cia or szág vol tam, M. ta lán Uru guay... nem is em lék szem már.
Nem, nem az. Ak kor mi? Spa nyol or szág? Volt Real Mad rid ja, tu dom.
De hagy juk ezt. Vis  sza em lék szem já té ko sok ra... szí nük re, for má juk ra,
jel le gük re, spe ci a li tá sa ik ra. És ele ve a ko ra dél utá nok nagy han gu la tá -
ra. Ahogy tit kos szö vet sé günk volt ez a gomb fo ci. Ho lott M. ak ko ri ban
már ko mo lyan „ud va rolt” stb. Még is. A gomb fo ci szent volt.
És még két dol got: M. ta ní tott meg, úgy tíz éves ko rom tájt, a fran cia
ka szi nó ne vû já ték ra. Ezt azu tán leg több jóbarátommal ját szot tam. És
fe le sé gem mel — s Fõmedvémékkel, mint klu bok kal — 1972 ta va szán el -
in dí tot tuk a nagy baj nok sá got, a Nagy Ko a la Kár tya baj nok sá got, me -
lyet a Kis Ko a la Kár tya baj nok ság gal bõ ví tet tünk, 20-20 klub ját szik,
öt-öt-öt-öt-öt etc. csa pat ba so rol va, egy-egy ilyen li gá ban, s ne kem ma -
dár ká ink (és oly kor „a lo vak”) mel lett éle tem tá ma sza-talp kö ve stb. ez
a baj no ki rend szer.
A má sik meg: volt ben nem min dig va la mi ter je de lem re tö rõ „tel he tet -
len ség”. (Túl zá sok haj la ma.) Így nem elé ged tem meg an  nyi val, hogy
Ga bi, majd fõ leg M. a gomb fo ci baj no ki part ne rem, nem! Na pon ta tö -
mér dek órát „pa za rol tam” gomb fo ci zás ra, ma gam el len játsz va. Volt
Olasz or szág, Por tu gá lia, Szov jet unió, Bul gá ria (!!)... ilyen baj nok sá ga -
im. A ház bé li La ci val oszt rák baj nok sá go kat ját szot tunk. M. és La ci is
ös  sze jött a ré ve men. Ked vel ték, be csül ték is egy mást. Éle tem bõl kü lön -
bö zõ mó do kon mind ket ten el tûn tek rég.
Ját szot tam te hát a fo ci baj nok sá go kat, ve zet tem a táb lá za to kat... tu -
dom, so kak szá má ra ezek a dol gok ugyan olyan fel fog ha tat la nok, mint a
ló fog adás... nem is is me rik az an gol, ír, fran cia, dél-af ri kai etc. lóvilá-
got... azon nal ítél nek „bu da pes ti es elit-ér tel mi sé gi” szem pont ból. Ki vé -
ve, ha va la ki tör té ne te sen a pes ti üge tõ re vagy ga lopp ra jár. (Ezek re a
he lyek re meg én nem já rok.) De a „bu da pes ti es ér tel mi sé gi elites -
kedés” alap vo ná sa i nak egyi ke: az in to le ran cia. Lásd a köl tõ-óri ás: ha
jön egy má sik si rály, az nem iga zi si rály (a töb bi si rály nak).
Ér de kes, hogy 1956-ban, mi kor a hely zet már (apai ér té ke lés!) re mény -
te len né vált (ki de rült, re mény te len is volt szin te vé gig, az a Cso da Ak -
kor!), La ci val oszt rák fo ci baj nok sá got, ma gam ban kü lön fé le sor so lá sos
kár tya baj nok sá go kat ját szot tam. Má ra már a nem túl jel le ges oszt rák fo -
cin a sze mem ben az sem se gít, hogy so kat já rok (jár tam) Bécs be, Auszt -
ri á ba; Ra pid, FC Ti rol etc. — ne kem nem mond sem mit. A Memp his ci gi
még el rek lá moz za va la hogy az Austriát (ha ha ha), és a mes  sze má sod -
osz tá lyú Vienna pá lyá já nak kör nyé két (Hohe Warte) az oszt rák fõ vá ros -
ban na gyon imá dom. De hol van már a Wacker, pél dá ul? A Wi e ner SC?
Le het, ten gõd nek va la hol alan tabb...
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•

La ci ba rá tom elég gé rossz né ven vet te, hogy én, „a fran cia” (mert én
vol tam „a fran ci ák”, ugye; na, õ volt „Uru guay”!) igen, hogy gombfo-
cikönyvíráshoz az an go lo kat vá lasz tot tam ala nyul. Jó, de a franciák
újabb szu per si ke rei el le né re, ké rem, mond ja ne kem bár ki is azt, hogy
szí ve a Pa ris SC-ért, a Mar seille -ért, a Lille-ért vagy a Lyo nért do bog,
a Mo na có ért! Ezek rõl a vá ro sok ról nem a fo ci jut az eszünk be. Nem ám!
El len ben Man ches ter! Li ver pool! Akár Norwich! Vagy Lon don ban
Chelsea... jó, hát Chelsea-rõl e ne gyed szép sé ge, tar ka sá ga, bo hém gaz -
dag sá ga is, ha va la ki járt már ar ra... vagy Southamptonról is in kább a
ki kö tõ je, nem an  nyi ra a pá lya (The Dell), ám, is mét lem, leg alább ti zen -
öt-húsz an gol vá ros ne ve a fo ci csa pa tá ért do bog tat ja meg az át lag ma -
gyar szí vet. Spa nyol or szág, Ang lia, Olasz or szág, még Né met or szág is
kö ze lebb ke rült hoz zánk így, mint a fran ci ák. (A hol lan dok, ju gók stb.
úgy a fe le-ská la pont kör nyé kén he lyez ked het nek el. Oszt rá kok, mond -
tam: nullovics. Svájc is, ilyen szem pont ból.)
Gomb fo ci köny vet tu laj don képp már 1969/70 kö rül ír ni akar tam, mi
több, a Szép iro dal mi Ki adó nak. (Ki adóm nak ak kor.) De kirúgatásom és
a négy évi „szi len ci um” ke resz tül húz ta ezt a ter vet (is). Ha meg gon dol -
juk, har minc négy éves vol tam, ami kor má so dik (!!) kö te tem meg je lent...
Mind egy, a gomb fo ci-ügy Kor mos Ist ván, majd S. Cs. (õ nyo ma ték kal
kér te ha lá la elõtt, ne em le ges sék), Móra-Kozmosz fõ szer kesz tõ im ré vén
vált va ló ság gá. Ak ko ri ban nem ment ros  szul (anya gi) so rom. Kü lö nös
el len té tek ezek! Po li ti kai rend szer (1), ma gán bol dog ság (2), bé ke ma -
gunk kal (3), nyu ga lom és egyen le tes ség (4), pénz ügyek po zi tí vu mai (5),
len dü let (6) és még sok min dent so rol hat nék: bi zar rul ki zá ro gat ja, né ha
„üti” egy mást, de sem mi képp sem jár va la men  nyi együtt, sõt.
Majd a lócikkemben (ha meg va ló sul), ott mon dom el egy ez zel kap cso -
lat ban el ter ve zett já té ko mat. Iro dal mi ér dek lõ dé sû em be rek nek jó po fa
le het ne, hi szen tel jes ség gel iro dal mi, más részt tip pe lé se sen já té kos.
Saj nos, felfogókészségünk nem dús kál ily „sza bad vegy ér té kek ben” —
hogy iro dal mi lag kön  nye dek is tud nánk len ni, s nem csu pán azt néz ni
(élin), mi mit hoz a kony há ra vagy mely tra dí ci ó ban gyö ke re zik.
Te hát ak ko ri ban ép pen ség gel nem ment ros  szul anya gi so rom — meg fi -
zet ték a mû for dí tást! Ki ad ták Nat Roid-regényeimet, me lye ket ma sem
kel le ne an  nyi ra le néz ni, van még ki adat lan, 16 éve rá adá sul, nem az van,
hogy velök ma ga mat sok szo ro san el böf fen tem vol na! ha-ha! -, és já rat tam
pár kép zõ mû vé sze ti, ál la tos, iro dal mi fo lyó ira tot Ame ri ká ból, Né met or -
szág ból, Fran cia or szág ból, Ang li á ból... ára ik a mai fo rint bé li hez, nem
szól va mai ke res mé nye ink rõl, egy ti zed ét tet ték a... hadd ne foly tas sam.
Így ju tot tam hoz zá há rom éven át a Football Magazine-hoz, ahol az tán
(kis ké sés sel, lo gi ku san) min den ben ne volt az an gol fo ci ered mé nyek rõl,
ami szem nek-száj nak in ge re. (Meg jegy zem, ak ko ri ban cse rélt gaz dát, a
het ve nes évek vé gén, az el sõ an gol já té kos, aki nek 1 mil lió font volt az át -
iga zo lá si „ára”.) Ma nap ság az an gol fo ci is elég gé köz is mert ná lunk (a
Nem ze ti Sport is jó mun kát vé gez így), ám az az tán so ro zat tá ke re ke dett
gomb fo ci könyv-dol gom ban nem épí tet tem ki zá ró lag az an go lok ra, fél -
tem, unal mat szül ne. Vicc nek meg csi nál tam: mac kó-edzõk vol tak min den
má so dik klub nál stb. Ha nem hát ezek a köny vek meg le he tõs nép sze rû -
ség re tet tek szert — szem ben sze gény lókönyveimmel! —, könyv tá rak ban
föl fe dez he tõk, nem rész le te zem a dol got. Nem a ma gam kró ni ká ját írom,
ha nem a fo ci ról és kap csolt ré sze i rõl mor fon dí ro zom — igaz, kró ni kás ként.
Még va la mit (a múlt ko ri „Ten ger” után is) er rõl a kró ni kás-sze rep rõl.
Igen, azt ak kor: hogy már ak kor in kább ez, mint hogy én meg mond jam,
min kell ne vet ni, mit hogy kell fel fog ni stb. Az ilyes mit na gyon nem sze -
re tem a mi mai pró za vi lá gunk ban.
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Te hát az an gol fo ci. Egy le gen dás tör té net: ve gyük azt, ott va gyok a
Norwich City „Pre mi er League” (ak kor va la hogy nem így hív ták, in -
kább I. Division még) bú csú mec  csén, te hát ahol a „Ka ná rik” el kö szön -
nek a Li ver pool, ManU stb. osz tá lyá tól. És azt mond ja va la ki, sá lat ka -
nya rít va nya kam ba: „Az tán visszagyere...” Én er re: „Az tán ti is
visszagyertek...” Se én nem ju tot tam vis  sza Norwich-ba, sem a „Ka ná -
rik” nem vol tak esé lye sek az óta, hogy a (mon dom, ma) Pre mi er
League-be vis  sza tér je nek.
Köz be ve tõ le ges meg jegy zés: a fo ci nem csak nemzetköziesít, lásd csa -
pa tok ös  sze ál lí tá sa, be te ge sen szin te így a Bundesligában, de er re majd
bõ ven ki té rek... nem, erõ sen meg ad ja a nem ze ti jel leg nek já ró kat is.
Squadra Azzura, Nationalelf... vagy Pre mi e re League, egy kor NB I...
ah, ré gi idõk.
El len ben ha ré gi idõk rõl van szó, tér jünk is vis  sza ezek hez. (És a
gomb fo ci ról csak így be szél jünk. Nem em lí tet tem: volt egy kü lö nös fo -
ci él mé nyem. Ottlik Gé za köz tu dot tan utál ta a fo cit. Ré gen a Nép sta di -
on ban az at lé ti kát úgy akar ták oly kor nép sze rû sí te ni — ó, nép sze rû az
at lé ti ka má sutt, jól meg fi ze tett ver sen gé se i vel! —, hogy fo ci meccs elé
rak ták. Ottlik, a haj da ni at lé ta, ki ment ve lünk a futásra-ugrásra-dobás-
ra, az tán gõ gös meg ve tés sel ott ha gyott min ket és fo cin kat. Nem ha ra -
gu dott ránk, de jól „le mi nõ sí tet te” a lab da rú gást. Tün te tõ en el vo nult
õsz üs tö ké vel, vé kony ka lóz fi gu rá já val. Tör té nt egy szer Bu da egyik ko -
ra dél elõt ti kocs ma pin cé jé ben, hogy oda ül hoz zám egy ná lam fi a ta labb
em ber — én már egy öreg em ber va gyok, úgy ám! de ko moly ba —, s me -
sé li, bo csá nat, a gomb fo ci köny ve im bõl is mer, nagy „an gol-ra jon gó”. S
hogy tud ja, Ottlik a mes te rem volt, ilyes mi. És me sé li, hogy ta lál ko zott
õ Ottlikkal, meg le he tõ sen „kurióz” éji kö rül mé nyek kö zött. Most ak kor
mind egy, ho gyan... de hogy szeg-vég a fo ci ré vén hall hat tam Ottlikról
egy ilyen meg ren dí tõ his tó ri át... nem is azt, in kább hogy meg is mer het -
tem éle te utol só éve i nek egy „vetületét”...)

•

Hagy juk, amen  nyi ben idá ig ez volt, an  nyi ban, és - vis  sza  1 9 4 5  után -
ra. Is ti Fra di-druk ker volt, fö lé nye sen az egész csa lád ja az (a fér fi nép,
már mint). El len ben Imi Kis pest-druk ker, s így let tem én is az. Ha ma
olyas mi van, hogy Pus kás stb. (Czibor, Ko csis és si ke re ik, lásd a Nem ze -
ti Sport ös  sze ál lí tá sát már ci us ... mi kor is?... a bé csi vo na ton ol vas tam, 22-
én, a ma gyar lab da rú gás tör té ne té nek öröm- és kö röm vo na la i ról), hát ez
úgy volt, hogy „Rákosiék” jól meg po li ti zál ták az egé szet, zsar no ki an.
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Ment szét a Fe renc vá ros. De ák pél dá ul... a Dó zsá ba, ha jól mon dom.
Mind egy. Két fõ csa pat volt, a hon véd sé gé és az ávóé, bo csá nat, a fo cis -
ták nak nem sok kö ze volt (tán sem mi kö ze se volt!) e nagy sze rû in téz mé -
nyek hez ak kor. De Pus kás õr nagy lett stb. Ma rad tam Hon véd-druk ker,
de pél dá ul ami kor már egye te mis ta, sõt, vég zõs ko rom ban a ma gyar
nem ze ti gomb fo ci élet be (a bel-bu da pes ti be) be kap cso lód ni sze ren csém
le he tett, a „Hon véd” fog lalt volt, lel ke sen vá lasz tot tam a ma ra dék 15-bõl
a Gyõ ri ETO-t. Bi zony ám, ked ves Gyõ zöm, cikk íród 1961-63 közt Gyõ ri
ETO-ként ér te el szép si ke re it a pes ti gom bo zás ban.
(Meg jegy zem: Is ti vel játsz va is volt Gyõ ri ETO-m!)
Pa lo tai, Dombai, Pió... nem is so ro lom. Keglovich... Sen kit sem aka rok
megsérteni. Vári-Waldeck (Váry? Nem! Vá ri.)
Ha gyom, tény leg. Az iga zi fo cit mi kor is kezd tem iga zán néz ni? (Té vé
nem volt. Sze pe sit hall gat tuk rá di ón át.)
1952, hel sin ki olim pia. Pus kás ék a ju gók és az ola szok el len gyõz ve (ta -
lán for dí tott sor rend ben a mec  csek) olim pi ai baj no kok. Az óta az ilyes -
mi nek van is ér té ke, nincs is. De ak kor! El len ben elõt te (utá na?!) az an -
go lok el len... Jaj, már ilyen ada to kat ke ver az em ber. A 6:3! A 7:1! Szer -
kesz tõm, ne ja víts dol go mon itt. Öreg szem.
Gyak ran já rok vi szont (ama bu dai pin ce kocs mát is út ba ejt ve, pa pír- és
bo rí ték vá sár lás ürü gyén, ma dár ele ség-bol tot lá to gat va) a Pá lya ut cán.
És ami kor Bern ben a né me tek el len Pus kás ék 2:0 után va la hogy csak
el vesz tet ték a vb-dön tõt (2:3), a Pá lya ut cán men tem, és — hi szik, nem!
bra zi los kis hír szin ten az ügy — ön gyil kos gon do la tok kal fog lal koz tam.
Jó ma gam. Egy el vesz tett fo ci meccs okán.
Pus kás ék 1956-ban szét pe reg tek, jöt tek má sok. Al bert, Göröcs, Bene,
Feny ve si dr., Far kas meg a vé de lem ben sok nagy név. Mily jók vol tak õk
még. Csak sem 1958-ban, sem 1962-ben nem jött ös  sze sem mi ér dem le -
ges. Em lék szem, 1958-ban a fo ci tel je sen ki fe jez te „ké nyes fi a tal éve im -
nek” han gu la tát. Min den jól volt, szé pen volt. (Le he tett vol na.) És még -
sem. S ak kor még a svéd or szá gi vi lág baj nok sá gon is ha mar ki es tünk.
1962-ben Latisev, ugye... a meg nem adott gól lal. Egyéb ként ma gyar
szív so ha el nem hi het te, sem 1956 elõtt, sem utá na, hogy „a rusz kik tól”
re á li san kap tunk ki. Ho lott... fe ne tud ja, tény leg, pont ott ne lett vol na
csa lás, vagy pont ott let tünk vol na min dig jók... ám vol tak le gen dák
Czibor gyõz tes moszk vai gól já ról etc., és az oro szok ki csit gõ gös nép -
ség... oly kor... né mely kép vi se lõ jü ket el néz ve.
Az 1956 utá ni Hon véd nek nem na gyon druk kol tam, utol só mec  csem a
kis pes ti pá lyán egy Hon véd-Do rog volt. Cse kély né zõ szám. Egyéb ként
na gyon él ve zem a pár ez res né zõ se re ge ket a né met „Regional-liga”
mec  cse in. A sta di o nok, kis le lá tók han gu la tát sze re tem. Akár né mely
lópálya. Olyan az egész. Kis cso por tok bak tat nak ha za egy Erfurt-
Balamberbück meccs után, mond juk. A je ge nyék lom bo za ta fi no man
re zeg a szél ben. Nyíl nak az el sõ kan ka li nok.
Igen, a fo ci val (és „a ló val”) is a tel jes élet ös  sze függ!
Mi lyen jó kat sö röz het tek ott, paj ti kám! (Mon dom, el néz ve egy
Osterhaasen-Fritzbügidael mec  cset, mond juk, a 4. osz tály ból ott. Ma -
gyar mec  cse ket nem né zek. Egy szer volt va la ki jött hoz zám iro dal mi
ügy ben, olyan is lett az egész. Hát egy bu dai pres  szó ban, szí né szek és
má sok tár sa sá gá ban, félsandára egy Di ós gyõr-mec  csel... na ne má!... le -
ra gad tam. Csak hogy el kés sem. De kü lön ben ma gyar mec  cset nem.
Hat-hét évig azt se tud tam, hogy Balambérd vagy Kacundárd lett a
gyá ri ne ve egy-egy vá ros csa pa tá nak, Fossilbergum vagy Cranitzpeppe.
Ho lott... Na ja. Ne kem ez már itt hon nem megy. És nem a lit vá nok el le -
ni 1:1 mi att mon dom. Tény, hogy a Bundesligában ját szó ma gya rok nem
do bog tat ják meg a szí ve met, bá nom én õket. In kább jobb sze re tem
egyi ket se lát ni. Ez nem sze mé lyes sér tés. Túl fi ze tett ügy, lásd Nesta;
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sõt, Buffon 12 és fél mil li árd fo rint len ne, „ha ad ják”.) Mi lyen fi nom le -
het a sár sza ga, a fû sza ga, ahogy a stop lik nyo mán re pül. De ki már
nem jár nék. Ló ra se já rok ki „an gol ban sem, se ír ben”, na. Ak kor fo ci -
ra plá ne. Nem to tó zom.

•

A fo ci ne kem a leg át te kint he tõbb sza bá lyú sport ág. Bün te tés nek is mást
kér nék, mint hogy ko sár lab dát, jég ho kit, bok szot kell jen néz nem. Nem
tu dom kö vet ni az ese mé nyek gyor sa sá gát. Az or szág úti ke rék pár szép tá -
ja it meg un tam (a va ló ság ban is), a töb bi sport nem jön szá mí tás ba. Jó, hát
a ma gyar pó ló so kat vé gig néz tem az olim pi án két szer. De az at lé ti ka: a fu -
tók alól hi ány zik ne kem az 50-60 km/h se bes ség gel ér ke zõ ló. Nincs már
tü rel mem egész dél utá no kat vé gig szur kol ni. Unom a fi gu rá kat.
A fo ci ban nem.
Sõt, rá jöt tem: na gyon so kan épp a fi gu rá kat né zik! A fo cis ta mint
alak zat is „sze re pel”. Na, ne kem nem. Bár... meg jegy zem, ezért az
Ikszipszilon cseh já té ko sért a Dortmund 25 mil lió már kát adott ki?
Men  nyi af ri kai megint! Men  nyi al bán, ma gyar, orosz (nem is an  nyi),
len gyel, grúz, hol land etc. a né met csa pa tok ban. Tény leg túl zás a
Iashvili, Tobias Wily, Kobiashvili etc. Freiburgban! Mind egy. Nem a fi -
gu rá kat né zem, ha nem lab dá val elõ a dott fi gu rá i kat. Az em be rek kül le -
mét rég meg un tam. Lásd Ham let. Ha fér fi ak, ha gye re kek, ha nõk. Ez
utób bi pe dig nagy szó.
A fo ci hoz vis  sza tér tem. Mi kor már rég nem tud tam, hogy a Hacuka -
petzer az... X du nán tú li vá ros csa pa ta, a Purtzintov meg egy al föl dié...
és ez len ne a ma gyar fõ li ga... hát nem. Ve lük ma sem tö rõ döm. Ér de kes,
az an go lok kal sem. La tin ér dek lõ dé sû meg a hi ga nyos al ka tom, he ves -
ke dé sem, szél sõ sé ges sé ge im mi att nem mer tem len ni so ha. A fran-
ciákat meg be szél tük. Ma radt a Bundesliga.
Ám et tõl még mes  sze va gyunk idõ ben. 1966-tal ért vé get a fo ci sze re lem.
Meg nõ sül tem 1967-ben, sutty lett a gomb fo ci nak is. 1966 nagy csa ló dást
ho zott a cso dás „bra zil gyõ ze lem” után. (Megint gyõ ze lem, megint csa ló -
dás.) Olim pi á kat etc. nem néz tem. A vébéken is más csa pa tok nak szur kol -
tam. (Hos  sza sab ban le he tett ezt ten ni, mint a ma gya ro kat il le tõ en.) En -
nek el le né re sem tud nám meg mon da ni, hol volt le gen dás olasz-né met
(Me xi kó vá ros?), vagy sa töb bi. Em lék szem egy do log ra: a Bayern 0:1-re áll
egy nagy ku pa mec  csen az Atletico Mad rid el len. És az utol só pil la na tok -
ban: Schwarzenbeck, a hát véd! Be ta lál „kí gyó-tér rõl”! Az tán az új ra ját -
szás ban: 4:0 a Bayern Mün chen ja vá ra. Ku pa gyõ ze lem, ha jól em lék szem.
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Ezek ne kem ha son la tok az élet re. Azért jó ha son la tok, mert nem tu -
dom (nem va gyok kö te les tud ni), mit is pél dáz nak. Úgy pél dá ul. Van
más, érin tõ le ges ér tel mük is. De ez az a ha tár, ahogy leg sze mé lye seb -
ben eg zisz ten ci á lis, ma gán jel le gû ügyünk ké vá lik a kü lön ben „köz-
cikinek” lát szó fo ci.

•

Ma nap ság a Feröer-szigetek dön tet lent ér het el (lu xem bur gi 2:0-ás
gyõ zel me után, nem?) bár me lyik nagy csa pat el len. Kis túl zás sal. Ret te -
ne te sen túl mé re te zõ dött az eu ró pai fo ci. A ku pák ir dat lan nagy szá mú
in du ló já val. A tö mér dek or szág gal. Vicc, hogy „Únió”, az tán min den ki
csak nem ze ti sze ret ne len ni. S fo ci ban az le het. Még min dig a sza bad -
ság nak va la mi le he tõ sé ge.
Nem az, hogy „ér de kel” a fo ci, mind ezek el le né re, de éle tem el en ged -
he tet len ré sze (a ma ga ré gi ó já ban). Min den új sá got meg né zek: van-e
Bundesliga-eredmény? Még a 2. Bundesliga is jó ne kem. A vá lo ga tott
mec  cse ket nem imá dom. El ront ják a já ték na pot. Vá rom, tér jen vis  sza
új ra „a verk li” (Már nem itt hon...!)
Ter mé sze te sen van nak ked ves Bundesliga-csapataim, a Schalke 04
mel lett is, csak épp: az õ ku dar ca ik nem han gol nak le. Schalke-szurkoló
len nék? So kat jár tam Gelsenkirchenben, ám in kább az üge tõ és a ga -
lopp ked vé ért. A Schalke is el túl zot tan in ter na ci o ná lis csa pat, már edzõ -
je és Né met al föld-kö zel sé ge okán is. De er re szin tén ki té rek még. Ko -
ránt sem nagy pa pá san do ho gok va la mi mai je len ség „el len”. Csak ...
Pél dá ul a leg több nagy ang li ai zso ké an gol. Ír or szág gal cse re be rél nek,
ám fõ leg az írek ke re sik üd vü ket Ang li á ban, nem for dít va. Fran ci ák és
an go lok lá to ga tó ba jár nak egy más hoz a nagy ga lopp ver se nyek re. A né -
me tek igye kez nek (am bi ci ó zu san) szét spric cel ni lo va ik kal a vi lág ba. A
fo ci el söp rõ en nem zet kö zi vé vált. Szin te egyik jobb csa pat sem „ha zai”
Né met or szág ban, pél dá ul. Jó, hát ne kem tény leg mi kö zöm is hoz zá!
Csak meg jegy zem.
A Bundesliga ered mé nyei bi zar rul tar kák. De ezen szin tén lá tok át.
Cottbusi, ros to cki gyõ zel mek meg le pe té sei! Vagy az Unternhaching! A
ke reszt be ve ré sek! Hogy 6:1, 0:4, és ezt szin te há rom csa pat „kör be le -
gyárt ja” egy más sal. Mi re vél jem? Jó, a Bayern sem akart Lyon ban így
ki kap ni.
A meg le he tõ sen ki tû nõ kvízmester (és egyéb), Günther Jauch a múlt -
kor („multitalentum”!) sí ug ró vi lág ver senyt köz ve tí tett, mo de rált. És
tény leg ki ma gas lót al ko tott! Rá kér de zett ugyan is va la mi re: „Nem tu -
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dom, ész re vet ték-e... de hol dél rõl, hol észak ról, hol nyu ga ti irány ból fúj
a szél, és et tõl az épp ug ró nak rop pan tul el té rõ ek lesz nek a kö rül mé -
nyei, né me lyek dur va hát rány ba ke rül nek...” Hát ez így van, fe lel ték
hüm mög ve „a sza kik”, mint akik er re még so sem gon dol tak. „Ak kor ez
az egész sí ug rás... ki csit ha zárd já ték is, nem?” Így Jauch. Bó lo ga tó
hüm mö gés. Na?
Még is a leg job bak nyer nek hos  szú tá von. A leg több ször õk. Ne héz ügy
le het ez a fo ci nál is. Ti zen egy-ti zen négy em ber... sok szem pont... sok
kedv, han gu lat, le tört ség, düh... Pa rá nyi moz za na tok 180 fok nyit bil lent -
he tik ki „a sze ke ret”.
A ló fog adás nál is meg kel lett (vol na) szok nom, hogy há rom bet li zés
után egy négy lá bú to tál fa vo rit le het, vagy ép pen ség gel re mek tit kos
esé lyes. Az ide ge im ben ez már ben ne vol na, de ide ge i met sok szor el -
tom pít ja a fá radt ság, a bor. Más kor épp ez az eny hén bó dult (koala)-
állapot ered mé nye zi, hogy me rek ját sza ni, igen is me ré sze lek.
Nem tip pel nék fo ci ra.

•

Ide ha za a gomb fo ci mel lett min den el kép zel he tõ „sport ágat” ját szot -
tam gom bok kal, bá buk kal, koc ka do bás sal, gyu fa mér cé vel, ma gam-raj -
zol ta at lé ti kai pá lyán, agyag ba vájt Motorospályán... Jó, a For mu la-I
nem le szól ha tó ér ték, de ki csit unal mas egy jó há zi ver seny hez ké pest,
nem is szól va a Ko a la Kár tya baj nok sá gok ról.
Ne kem (bár ál ta lá ban a leg job bak vé gez nek az élen egy év át la gá ban)
a te nisz is ha zárd sze rû, ki csit. Be le ta lál ni ab ba a tég la lap ba a lab dá val...
De hagy juk ezt is.
A ló ver sen  nyel bol do gan vé gez tem (értsd: rá adás le het a töb bi!), hát nem
bo nyo ló dom más sport ágak fo ga dá si ügye i be. De a fo ci is ilyen: ál lan dó an
fo ga dunk, ki csit. Kié ma rad a lab da... el jut-e a ka pu ig a csa tár... etc.
S a gól, a gól ma ga! De nem aka rom má sok ke nye rét el ven ni, nem aka -
rok ama tõr pszi cho ló gus ként böl csel ked ni, köz he lyek is mét lé sé be bo -
csát koz ni. En  nyi is sok.

•

Filozófiailag, még is: mi ért ért jük „mi iatt” a fut ballt (sza bá lyai sze rint)
a leg job ban? Mi ért, hogy szin te gé nes evi den ci ánk? Ahogy a te nisz még
nem gé mes? Bár kö ze leg ez az ál la pot is. Hon nét e gé nes kút? (Bo csá -
nat a vic cért.) Hon nan me rí tünk fo ci i lag? Mi ért ter mé sze tes, ha négy-
öt le he tõ ség bõl (egy pár harc, egy le tá ma dás stb. so rán) ez jön be... vagy
az... vagy a har ma dik... emez... amaz? Mi ért?
Vad ide gen em ber tár sa in kat mi ért érez zük kö ze li nek, csak a ka bát juk
gal lér ját lát va is, ahogy bal lag nak ki a vi lág ba vis  sza, és nem kell hoz zá
a Park sta di on, vagy a Betzenberg, nem... Dortmundban ugyan ez... Bo -
chum ban... Nürn berg ben. Mi ért, hogy élet re-ha lál ra bos  szan ko dunk a
saj tó fo ci hí re in? Fut ball-ba rom sá ga in? Mi ért hagy juk etet ni ma gun kat
az „igaz ság gal”, mely ugyan úgy fél iga zság, ahogy a fél iga zság is, ha fo -
ci ról van szó, ez zel szem ben igaz ság? Idé zõ je len kí vül akár?! Mi ért ha -
lá lo san fon tos, mit idéz nek Ru di Völlertõl, mi ért dü hít fel az idé zés bul -
vár jel le ge, mi ért hi szem el, tény leg mon dott õ bár mit is, mit gya nak -
szom, hát ha nem is? És meg ér tem (bár nem ér tem meg õket iga zán),
mi ért, hogy ha zám fi ai olyan sok ma gyar fo ci vo nat ko zást (par don!) tar -
ta nak szent írás-tény nek etc.! Mi ért?
Er re a kér dés re sok min den van, csak ma te ri á li san tény sze rû vá lasz
nincs. És ez zel sok min dent meg mond tunk a fo ci „ter mé sze té rõl”.
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•

A fo ci ne kem — nem sza ba du lás, de sza bad ság. Sza ba du lás a lo vak tól
volt, lé nye gi ál la gom hoz job ban tar toz tak. A fo ci, mind a sok gomb fo ci,
könyv írás etc. el le né re is, meg is mét lem — le ve gõ vé telt je len tett. Ó, ég!
És ha! Rá sze dõ idõ sebb jóbarát, va la mi ért örök-gyõz tes... vagy né ha
mint ha én csal tam vol na, le gyünk az el len fél lel tel je sen egyenlõek...
Sza bad ság volt.
Nem já rok fo cis tár sa sá gok ba. Fu ra, mint ha a ma gam tár sa sá gá ba jár -
nék a ma gam fo ci já val. Mint ha (van ilyen tu dat ha sadt ság va jon?) a fo ci -
ról ma gam mal is sok kal nyíl tab ban tud nék be szél get ni, mint a lo vak ról.

•

Spon tán él mény nem volt, de át té te le sen igen: el sõ tár sa dal mi si ke rem
(a gom bo zás ál tal) a fo ci. Mi kor, pe dzet tem már, las san vég zõs egye te -
mis ta ko rom ban, a re mény te len hatvanas-évek-elején egy dél után a Rá -
dió klub já ba el vit tek, s ott egy vil lám tor nán az el sõ tíz kö zé tar to zó (6-
9. he lyen rang so rolt) bel-pes ti já té ko sok el le né ben a má so dik he lyig ju -
tot tam, is mét lem, kez det le ges nek lát szó gom bok kal stb., ez volt az. Ez
volt „az”. Ké sõbb, hogy el kel lett he lyez ked nem (por tás nak az Il la tos
út ra, egy ne ve lõ ott hon ba), nem jár hat tam már es tén ként klub sze rû
gomb éle tet él ni; ám oly kor, hogy tit kos re mén  nyel ve lem valának csa pa -
ta im, be té ved tem va la ho vá (Röl tex Klub, Ven dég lá tó ipar SC, Ifj. Szerv.
etc.), klu bom ját szott épp, s va la me lyik társ gyen gél ke dett. Be ug rom-e
egyet len, dön tõ meccs re? Így hang zott a kér dés. Fe né be ne, be! Kér tem
csak egy huszast, el men tem a kör úti biszt ró ba, vet tem egy tor más virs -
lit, it tam két de ci bort (alig bo roz tam ak ko ri ban), vis  sza tér tem a Ba ross
ut cá ba, ke ser ve sen bár, de 2:1-re hoz ni a mec  cset. 17:15-re nyert a Röl -
tex. En nél szebb gyõ zel mem nincs.
Röl tex, avagy ná lam RHÖLTEX, a Rö vi deb bet-hú zó Lézengõ-
Texturás.

PS.
Sok min den rõl nem esett szó. De csak ugyan ren ge teg rõl. Nincs-e túl -
be szél ve a fo ci? Vá lasz: is. An  nyi min den még. Mint min den, ami: a.) so -
ka kat, tö me ge ket érint (még ha nem jár nak is meccs re; b.) mi re fo gad -
ni le het, ahol meg fog ha tó vég ered mény lesz, gyõ ze lem, ilyes mi (a ló -
ver seny is túl van be szél ve a szak lap ok ban, sõt! a ló ver seny fo ga dás,
sze rin tem, an  nyi ra ma gá nyos mû faj, ily mû fa ja az egyén nek, hogy nem
len ne sza bad „õt” túl sok la tol ga tás sal be fo lyá sol ni. A leg jobb szak lap -
ban is tö mér dek a „zöldség-blõdség-és-hátha”. A fo ci nál mi ért len ne
más képp. Leg föl jebb: a ló nye rí té se ket nem szok ták em be ri be széd ként
le kot táz ni. Nem ol va sunk sem lo vak tól, sem zso kék tól olyan ke rek
mon da to kat, aho gyan — ma is! — fo gal maz a szak saj tó. A fel te he tõ
„anyád...!” he lyett pél dá ul: „Mond tam X.-nek, a csa pat épí tés vi szony -
la tá ban fon to sabb pri o ri tá sok van nak, mint ahogy õ, igaz, gaz dag ta -
pasz ta la tai alap ján...” És a töb bi. Ám most me gyek néz ni a 2.
Bundesliga té vé köz ve tí té se it, va sár nap van!


