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Ezüst cipõ

Sportszeretõ körökben ma már közismert, hogy Burger Béla
sportfotográfusnak egyetlen nagy szenvedélye volt a labdarúgás
fényképezésén belül: Fazekas Laci. Így megy ez az igazi

gyûjtõknél: elõbb-utóbb elérkezik a pillanat, amikor a megannyi ki-
híváshoz képest megtalálják azt az alakot, azt a mozdulatot, azt a tárgyat,
amiben téveszthetetlenül felismerik vagy önmagukat, vagy azt a jobbik
felüket, amivel mind gyakrabban szeretnének találkozni. Burger
mindezt Fazekas Laciban találta meg, s mivel az idõ tájt a Népsportnak,
majd késõbb a Képes Sportnak is dolgozott, az ezerkilencszáz-
hatvanhetes bajnokságtól megkapó részletességgel dokumentálta a
csatár pályafutását.  Mint elmondta, hogy miként a fotográfiában is a
pillanat rögzítésének lehetõsége, egy-egy részlet felnagyítása,
megmutatása, a máskülönben oly megfoghatatlan idõ keretbe zárása
ragadta meg, úgy a zseniális csatár mozgásában is a kiszámíthatatlanság,
a szabadság és ehhez képest a törvényszerûségek kikerülhetetlen-
ségének ellentmondása, s persze együttélése nyûgözte le õt. Másképpen
mondva: a futballpálya mészcsíkokkal felrajzolt határvonalait, a
labdarúgás szigorú szabályrendszerét, a lesszabályt és a  taktikai
formációkat bízvást tekintheti bárki épp olyan törvényeknek, mint a
klasszikus szonettek formai kötöttségeit, a sorok számát, szótagszámot
és ritmusképletet. A kérdés nyilván az, hogy ezen szabályok közt egy
igazi mûvész miként képes a rögtönzés és az ösztönös tudás, a tanulás
és a gyakorlás kettõsségében kivételeset alkotni.

Márpedig Fazekas Laci ilyen költõ volt.
A labdarúgás legnagyobb szonettmestere.
Fazekas Laci, azaz Kapa, akinek a nyakában olyan aranylánc lógott,

hogy még a ráakasztott penge is aranyból volt.
Azt persze mindenki tudja, hogy Fazekas Laci az Újpesti Dózsában

kezdett futballozni, még ezerkilencszázhatvanötben,  tizennyolc évesen
mutatkozott be a felnõttek között, és az elsõ bajnokiján, a kettõ-kettes
döntetlenre végzõdõ Újpest–Dorog mérkõzésen rögtön gólt is szerzett. 
Az sem titok, hogy a következõ év novemberében, a Dunaújvárosi Kohász
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elleni meccsen állt össze elõször a legendás Fazekas, Göröcs, Bene, Dunai
II, Zámbó csatársor, amely minden idõk egyik legjobb magyar támadó
ötösfogata volt, és csaknem fél évtizeden át, Göröcs sérüléséig ontotta a
gólokat. És hogy aztán meg a hetvenes évek második felében Fazekas
Törõcsik Andrással és Fekete Lászlóval alkotott remek csatártriót.

Sõt, még azt is tudja mindenki, hogy Fazekas Laci másfél évtizeden
keresztül, összesen négyszáznyolc magyar bajnoki mérkõzésen lépett
pályára, kilencszer nyert bajnoki címet a Dózsával, ebbõl hetet egymás
után, négyszer volt ezüstérmes, kétszer bronzérmes. Mégis csak
huszonkilenc évesen lett elõször gólkirály, amikor a hetvenöt-hetvenhatos
szezonban tizenkilenc találattal volt elsõ. Ebben az esztendõben ráadásul
a Népstadionban, a legendás Dózsa–Fradi nyolc-hármas találkozón öt
gólt szerzett, a Népsporttól tízes osztályzatot kapott. Két év múltán 
huszonnégy találattal, majd a hetvenkilenc-nyolcvanas bajnokságban
harminchat góllal nemcsak magyar gólkirály, hanem európai ezüstcipõs
is lett. (Valójában harminchét gólig jutott, ám a május hetedikén lejátszott
Újpesti Dózsa–Pécsi VSK mérkõzésen a szabadrúgásból szerzett találatát
érthetetlen módon Hüber Ádám öngóljának adták, mert a sorfalban álló
pécsi játékoson megpattant a labda…)

Közismert az is, hogy Fazekas Laci a magyar válogatottban
hatvannyolc május negyedikén játszott elõször, a Szovjetunió elleni
itthoni, kettõ nullára gyõztes Eb-negyeddöntõben. Az Európa-
bajnokság elõdöntõjébe mégsem jutott be a csapat, hiszen odakint
három nullra kikaptunk, ellenben abban az évben a mexikói olimpián
a miénk lett az aranyérem. Fazekas persze valamennyi mérkõzésen,
így a bolgárok ellen négy-egyre megnyert döntõben is pályára lépett.

És azt is tudja mindenki, hogy az utolsó válogatott meccsét
nyolcvanhárom március huszonhetedikén játszotta Luxemburgban,
ahol Eb-selejtezõn hat-kettõre gyõztünk a házigazdák ellen. Ez volt
Fazekas Laci kilencvenkettedik fellépése a nemzeti tizenegyben, a
címeres mezben huszonnégyszer volt eredményes. A létezõ
szocializmus idején Bálint László után õ volt a második olyan magyar
labdarúgó, aki hivatalos engedéllyel mehetett külföldre futballozni.
Harminchárom éves korában szerzõdött el Belgiumba, négy éven
keresztül a Royal Antwerp, majd egy évig a Sint-Truiden labdarúgója
volt, százöt bajnoki meccsen harmincnégy gólt szerzett.

Burger Béla szorgalmasan dokumentálta ezt a pályafutást, a
fotográfusnak a csatárhoz fûzõdõ kapcsolata azonban csak akkor
keltette fel újra a közönség érdeklõdését, amikor nagyjából a Fazekas
Laci visszavonulása utáni évben különös fényképek tûntek fel a honi
sportsajtóban. Sõt, ahogyan azt a késõbbi vizsgálódások
megállapították, ezek a fotográfiák már a nyolcvanas évek legelején,
tehát Fazekas Laci Belgiumba költözése idején fel-felbukkantak, de
akkor még a suttogások és felvetések nem lépték túl a szerkesztõségi
szobákat. Hozzáértõk, reklamáló olvasói levelek persze már akkor is
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felhívták a figyelmet arra, hogy például a Népsport egyes illusztrációin,
mondjuk az õszi Budapesti Honvéd–Tatabánya mérkõzésrõl készült
fényképeken miként szerepelhet a közismerten Belgiumban futballozó,
egykori dózsás csatár. Márpedig eltéveszteni nemigen lehetett Fazekas
Laci jellegzetes arcélét, tartását! Hogyan kerülhetett a kispesti gyepre
Fazekas Laci, miközben a hírek szerint éppen Antwerpenben rúgott gólt?

Nyolcvanöttõl, amikor Fazekas Laci hivatalosan is visszavonult,
egyre gyakrabban bukkantak fel az efféle érthetetlen fotók. Egy
Zalaegerszegen elkapott pillanatképen, a ZTE-Kaposvár meccsen
Fazekas Laci éppen bedobáshoz készülõdik. Gyõr, ahol az ETO
stadionjában a kispadon elõrehajolva a cserék között figyel. Szeged,
ahol a kiesés ellen küzdõ helyiek csatársorában ott van õ is, éppen jobb
oldalról húz be a kapu felé. Székesfehérvár, ahol a Pécs és a Videoton
találkozóján Fazekas a két csapat között, a kezdõkörben áll, kissé
elõregörnyedve, és a labdán nyugtatja a lábát.

Hiszen az ott a Kapa, ez biztos.
Fényképek, képes tudósítások, amelyek mindegyikén ott szerepel

Fazekas Laci.
Illetve a Vasas–Ferencváros meccsrõl készült fotóriportban például

õ nem is volt látható, ellenben ott hevert a Fáy utcai stadion gyepén
egy ezüst színû stopliscipõ, a Nyilasi gólja utáni pillanatban, amikor a
Fradi játékosai éppen boldogan ölelkeztek  a gólörömben.

Amikor aztán a magyar labdarúgó válogatott ezerkilencszáznyolc-
vankilenc április negyedikén a Népstadionban, Svájc ellen játszott
felkészülési mérkõzést, és mind a három magyar gól Burger Béla által
készített fényképein, tehát Détári, Kovács Kálmán és Bognár találatánál
is tisztán kivehetõ volt a felemelt karral, jellegzetes Fazekas Lacis tartásban
ünneplõ csatár, már nem lehetett eltussolni a botrányt. Immár nemcsak a
szerkesztõség, nemcsak a figyelmesebb olvasók, de a szélesebb magyar
futballkedvelõ közönség is joggal kérdezte, hogyan kerül a képekre a
hajdani dózsás klasszis. Burger elõbb a Magyar Televízió Telesport címû
mûsorában, majd a Népszabadság hasábjain nyilatkozott. Mint elmondta,
hajdan ugyan maga is futballozott, mi több, labdarúgó szeretett volna
lenni, de ma már úgy véli, egy-egy jól elkapott képbõl többet tudhat meg
a labdarúgás természetébõl, mint sokan mások a fényképezõgép nélkül
végignézett meccsekbõl. És hogy éppen a maga nem sikerült labdarúgói
pályafutásán, illetve a fényképek titkain gondolkodva értette meg, hogy
az ember nemcsak a jövõjét képzeli el, de a múltját is újra- és újraálmodja.

Ami annyit tesz, hogy egyedül az a biztos, az a pillanat, amikor
emlékezünk.

S nem tagadja, hogy bizonyos fényképekre odacsempészte Fazekas
Lacit, akinél pontosabban senki nem tudná kifejezni a labdarúgás
lényegét, ám mélyen hiszi, hogy ezzel a tettével nem csapott be senkit.
Ellenkezõleg: csakis segített mindazoknak, akik a képeken a
legfontosabb és legszebb sportág élvezetét keresik.
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A hírek szerint a nagyobb botrány elkerülése végett a nyilatkozatok után
Burger megsemmisítette a fényképeit. Talán ez volt az oka, talán más, de
tény, hogy a késõbb fel-felbukkanó Burger-fotográfiákat a gyûjtõk egyre
magasabb árakon becsülték, és sokak számára az úgynevezett leleplezõdése
éppen nem a fotográfus bukását, hanem a pályája csúcsát jelentette.

Olyan az élet, mint egy vastag aranylánc, lógnak róla a függõk:
aranyszín pengék.

Akárhogyan is volt, az utána következõ magyar világbajnoki selejtezõ
meccsek fotóin már nem bukkant fel Fazekas Laci. Igaz, ezeken a
találkozókon Magyarország már egyetlen gyõzelmet sem aratott. Két
vereség és három döntetlen után, a csoportjában nyolc ponttal harmadik
lett a válogatott.  Hetvennyolc, nyolcvankettõ és nyolcvanhat után 
elõször estünk ki a selejtezõben.

 
 
 

Család

Hevér Károly labdarúgóként a megye második osztályig jutott,
ami nem jelent mást, mint hogy soha nem játszott más
csapatban, mint otthon, a Pákozdban. Nem volt különösebben

technikás, sõt, esetenként határozottan ügyetlennek mutatkozott.
Kifejezetten egy lábasnak számított, a baljával meg passzolni is nehezen
tudott, ami erõsen behatárolta a csapatban a helyét. Soha nem volt gyors
és nem is volt remek erõnlétû játékos. Legfeljebb a kitartását, s még inkább
a lelkesedését lehetett volna dicsérni, csakhogy a fenti adottságokkal
párosulva az is inkább több kellemetlenséget, mint örömet okozott. A
csapatösszeállításban többnyire a középpályán kapott helyet, jórészt abból
a megfontolásból, hogy gólokra az elsõ sorban úgyse futná a képességeibõl,
a védelemben viszont túlzott kockázatot jelenthetne a játéka.

Közel másfél évtizeden át futballozott a Pákozdban, soha nem
kezdõdhetett meg az edzés nélküle, egyszer sem zúgolódott a bajnokik,
az utazások miatt, és a tagdíjat is rendszeresen, az elsõk között fizette
be. Amikor már csereként sem állították be soha, átlépett az öregfiúk
csapatába. Addigra már három gyerekes családapa lett, kint dolgozott
a Sukoró felõli faluvégen, a lovastanyán. Nem az állatokkal
foglalkozott, hanem a gépekkel, és ha kellett, besegített a büfénél is.
Vasárnaponként viszont, ha esett, ha fújt, a Pákozd hazai meccsei
elõtt mindig megjelent a pálya szélén mûködõ Sport presszóban,
szertartásosan kikérte a tengeralattjáróját (korsó sörbe süllyedõ fél
unicum), elmondta, hogy mit vár az aznapi mérkõzéstõl, õ miként
taktikázna az összeállítással, majd kivonult a hazai kispad mellé. A
mérkõzés végeztével ugyancsak a Sportban idõzött: egy újabb
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tengeralattjáró elkészítésének és elfogyasztásának örve alatt értékelte
a találkozót, jellemzést adott a hazai játékosok teljesítményérõl,
szakszerû kritika alá vette a választott taktikát.

Mértéktartó ember volt, soha nem fogyasztott a jelzett mennyiségnél
több italt.

A történet szerint éppen az egyik ilyen vasárnap délutánon (még az
ebédidõ elõtt), néhány nappal az ötödik gyermeke születése után merült
fel benne az a gondolat, ami aztán radikálisan megváltoztatta az életét.

Noha alkati sajátosságaiból következõen magát mindig is nagypályás
játékosnak tartotta, kedvelte a kispályás focit is. Itt, a Sport presszóban
(a Pákozd egyébként a Csákvártól szenvedett aznap meglehetõsen
súlyos vereséget) számolta össze tehát Hevér Károly, hogy az ötödik
gyermeke születésével a család létszáma már éppen megüti egy
kispályás csapat keretét. Természetesen tisztában volt azzal, hogy
gyermekeinek el kell érni bizonyos életkort ahhoz, hogy használhatóak
legyenek a védelemben vagy a csatárok között, ám, mondta, a trenírozást
nem lehet túl korán elkezdeni. Igen is szükség van a taktikai elemek
sulykolására, a jó helyezkedés elsajátítására, a technika folytonos
csiszolására, és persze az erõnlét fejlesztésére is.

Nem az számít, hogy fiú vagy lány az illetõ, hanem az, hogy milyen
tûz lobog benne.

Amikor a család legkisebb tagja is járóképes lett, Károly megkövetelte
minden Hevértõl, hogy folyamatos edzésben vegyen részt. Ideiglenes
kivételt csak a felesége jelentett, aki a hatodik gyermeküket várta, és
ezzel jogos felmentést kapott a program alól. A többieknek mindig
kötelezõ volt kötött taktikai rendben haladni az utcán. Elöl  két befejezõ
csatár, mögöttük a középpályás védõk, és hátul a kapus. Folyton érezve
a többieket, mintha egyetlen test és egyetlen gondolat irányítaná az
egész csapatot. Ha nem volt kizáró ok, lehetõleg futólépésben.

Maga Hevér Károly nem kevesebbet vállalt, mint hogy felhagyott a
tengeralattjárók fogyasztásával, kilépett az öregfiúk csapatból,
rendszeresen étkezett, tanulmányozta a szakirodalmat és minden
alkalmat megragadott, hogy javítsa az erõnlétét.

Otthon átrendezték a konyhát és a nappalit is. Mind a két helyen az
egyes játékosok kizárólag a saját posztjuknak megfelelõ helyen étkezhettek,
tévézhettek, sõt, a házimunkákat csapatrészekként, közösen kellett
elvégezniük, hiszen az együttes élmények nemcsak az összetartozást
alapozzák meg, de a gondolkodást is egyre jobban közelítik.

Ha a Hevér családnak mennie kellett valahová (például a Sport
utcai pályára), Károly kihasznált minden alkalmat, hogy az útszéli
kövek rugdosásával célrúgó versenyeket rendezzen, s ekképpen, szinte
észrevétlenül, játékosan oktassa a családtagokat  a helyes lábtartásra,
karlendítésre és összpontosításra. Õsztõl kifejezetten kedvelték az erdei
sétákat, mert ilyenkor mindezt vadgesztenyével csinálhatták, s azzal
még dekázó versenyeket is le lehetett bonyolítani.
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Ugyanakkor Hevér Károly messzelátó tervezése megmutatkozott
abban is, hogy miközben még csak kispályás csapatnyi játékossal
rendelkezett, ügyelt a nagypályás játék elemeinek elsajátítására is.
Példának okáért a végtelenségig oktatta a lestaktikát, s elmondható,
hogy mire a hatodiknak született gyermek kilépett az óvodából, egész
Fejér megyében biztosan nem akadt olyan védõsor, amelyik
fegyelmezettebben és egyöntetûbben hajtotta volna végre a csatárok
lesre állítását. Úgy mozogtak, mint akiket egyetlen akarat irányít, úgy
léptek, mint akiket láthatatlan kötelékek kötnek össze.

A hosszabb távú tervezésre utalt az is, hogy noha Hevérék a család
közvetlen bõvítését befejezték a hatodik gyermekük születésével, nem túl
rózsás anyagi viszonyaik ellenére is magukhoz költöztettek a rokonságból
három unokatestvért. Hevér Károly nem is tagadta, hogy ez a nap volt
életének az egyik legszebb ünnepe. Immár megvalósult a kezdõ tizenegy,
amiben õ maga játékos-edzõként, egyébiránt irányító középpályásként vett
részt. Súlyos fájdalma mindössze az volt, hogy a mind reménykeltõbben
mozgó csapata hivatalos mérkõzést  az életkori megkötések miatt még nem
játszhatott. Pedig, hangoztatta nem egyszer a Sportban, hiába is jutott fel
idõközben a Pákozd a megye elsõ osztályba, ha alkalom nyílna rá, a Hevér
FC oktatást adhatna az elbizakodott labdarúgóknak. Talán ez a fájdalmas
hiány okozta, hogy egy novemberi napon, amikor a Pákozd éppen a Velence
vendégeként idegenben lépett pályára, Hevér Károly megint a
tengeralattjáróhoz nyúlt. Röviddel a fogyasztás után összeesett, mentõ
szállította be a fehérvári kórházba, de már nem tudtak rajta segíteni.

A Hevér-féle csapat a játékos-edzõ elhunyta után szétesett. A
temetésen még úgy-ahogy megtartották az alakzatot, de az edzéseket
mind jobban elhanyagolták, elhagyták a kõrugdosásokat, lestaktikát
és a gesztenye-focikat is.

A Pákozd pedig éppen akkor nulla ponttal, kivételes vereség-
sorozattal állt a megyei elsõ osztály tabellájának végén.

A nagy passzolás

A labdarúgás történelmének egyik legzseniálisabb passzolása
három évvel ezelõtt, Fehérvárcsurgón történt, jelesül egy
Fehérvárcsurgó–Pátka mérkõzésen.

Vasárnap volt, fújt a szél, ami errefelé nem ritka, lévén, hogy az
úgynevezett Móri árok szorgalmasan szállítja a légáramlatokat, s alig
akad olyan nap, hogy állna a levegõ.
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Reggel még nyugalmas idõ volt, sütött a nap, majd kora délutánra
hol meglódult, hol elcsendesedett a szél, míg végül olyan viharosra
fordult, hogy megropogtatta a hajdani arborétum fáit, csattogtak a
szögletzászlók. A kastély kerítésén belülre, az egykori lóistálló és a
majorsági épületek szomszédságába épített iskola öltözõjében addigra
már átöltöztek a meccsre készülõdõ csurgóiak és pátkaiak, és ugyan
jogos aggodalommal szemlélgették a száguldó felhõket, ám az fel sem
vetõdhetett, hogy a mérkõzés elmaradjon. Lekopogtak a stoplisokkal
a sétaúton a pályára, bemelegíteni, futkározni, passzolgatni kezdtek.
Jó volt a fû, se nem száraz, se nem rövid, se nem hosszú, se nem
torzsás, de már akkor látszott, hogy a szél, a szél, igen, a hosszabb
átadásoknál senki nem tudhatja majd, merre megy a labda.

Sporttörténészek szerint egy horvát kosárlabdástól származik az a
mondás, hogy egy jól sikerült cselnek csak te örülsz, míg egy jó passznak
legalább ketten: az, aki adja és az, aki kapja.

Nem mintha ez igaz lenne, s nem mintha a kosárlabdázóknak olyan
sok fogalmuk volna a futballról: tudjuk, hogy egy igazi futballcsapatban
egy jó passznak legalább tizenegyen örülnek, igaz, a jó cselnek is, de
errõl most ne beszéljünk.

A passzolás, mint tudjuk, nem csupán a társunkhoz intézet üzenet, s
nem csupán a velünk azonos mezt viselõ embertársunk bevonása a játékba.

Több annál.
A futball az egymáshoz tartozásról beszél, s ennek a beszédnek a

passzolások a szavai.
A passzolás lehet készséges és lehet elõzékeny, lehet jellegtelen és

értelmetlen, lehet õrjítõen szerény és hivalkodó, lehet kézenfekvõ és
rafinált, lehet kiszolgáló és elõkészítõ, felhívó és erõszakos, célszerû
és surranó, ravasz és döbbenetesen egyszerû.

A passzolás lehet háromszögelés, kényszerítõzés, lehet szöktetés,
lehet visszaadás, hátraadás, elõreadás, lehet vaktában meglõtt
felszabadító vagy begyakorolt formáció.

Lehet forgatás, lyukra futtatás, lehet rutin és lehet ösztön, üres
területre gurítás, testre lõtt átadás, megpattanó, körömpassz. 

Lehet átlépés, keresztlabda, hosszú indítás, mélységi passz, nyesés,
löbbölés, emelés, éles, erõbõl lõtt beadás (ahogyan azt tanítják: az ötös
és a tizenegyes pont közé, hogy a kapus kétszer is megfontolja, hogy
kijön-e rá, s ha mégis megteszi, akkor ne érje el).

A passzolás lehet kifli, csavarás, ejtés, adhatjuk fejjel, testtel, mellel,
térddel, sarkazva, spiccel, belsõvel puhán, lábtól lábra és a futó elé,
lehet erõbõl és alig láthatóan, surranóan, megtévesztõen nagy
rákészüléssel, lehet mérnökien és lehet flegmán, látszólag oda se
figyelve.

A passzolás, az igazi passzolás olyan ihletett pillanat, aminek a
mélységét és értelmét nem egyszer még a labdát leadó játékos is csak
sejtheti csupán.



11

A futballtörténelem legnagyobb passzairól hosszan lehetne mesélni,
úgy, hogy a külhoni példákat, mindenféle Zidanok, Xavik, Riquelmék,
Laudrupok nevét az ember akár ki se ejtse, elég volna Bozsikot, Karsait,
Hidegkútit, Détárit és Ebedlit emlegetni.

Ráadásnak vehetjük az afféle történeteket, mint az elhíresült
Veszprém–Budaörs mérkõzés, ahol a második félidõben olyan nagy
szemû esõ zuhogott, hogy még az is passznak számított, hiszen folyton
kitérítette az útjából a labdát. Vagy azt a badacsonytomaji mérkõzést,
ahol az enyhén lejtõs pályán az egyik térfélen még friss és zöld volt a
fû, míg a másikon a hirtelen jött nyári melegben kiszáradt minden, és
a fûcsonkok passzolásaitól a labda egészen másként viselkedett. Nem
is beszélve arról a mártélyi bajnokiról, ahol többször is félbe kellett
szakítani a találkozót, és egy erre a célra alkalmatos feltörlõ ronggyal
meg kellett tisztogatni a labdát, ugyanis a Tisza árterérõl csapatostul
odatelepedett madarak folytonosan jelezték a jelenlétüket, nyilván
ekképpen passzolgatva akartak részt venni a játékban…

Mindenesetre azon a vasárnapi délutánon, Fehérvárcsurgón se esõ nem
esett, se madarak nem gyülekeztek, ellenben egyre erõsebben fújt a szél.

Így történt, hogy amikor az ötvennyolcadik percben Bernáth, a
csurgóiak középpályása egy pátkai támadás után teljes erõbõl kivágta a
labdát, hogy felszabadítsa az akkor már folyamatos nyomás alatt álló
hazai kaput, éppen akkor tette ezt, amikor feltámadt a szél, Bernáth a
teljes erejét beleadta a rúgásba, a labda elõre száguldott, majd hirtelen
felfelé kanyarodott, olyan volt, mint egy madár, ami a ragadozó elõl
felcsapva kitér az útjából, hogy az életét mentse, felfelé indult, majd
valósággal visszafelé kanyarodott, így történhetett meg, hogy a közben
elõre rohanó Bernáth, aki a saját tizenhatosáról indult, a felezõvona-
lánál egyszeriben a saját passzával találkozott, pörögve, súlyosan zúdult
rá a labda, akár egy ágyúgolyó, õ pedig ösztönösen rúgott bele újra,
tehát a saját átadásából folytatta a saját átadását,  magától kapott egy
remek passzt, és ugyanazzal a lendülettel rohant tovább, kihúzódott a
jobb oldalra, mintha tudta volna, hogy a kiszámíthatatlan szelek most
oda fogják sodorni a labdát, ugyanis ez történt, Bernáth kiért a
jobbösszekötõ helyére, és a labda hatalmas kiflit rajzolva máris elõtte
termett, le sem eshetett, már megint magának passzolt, és az ihletett
középpályás máris teli csüddel, teljes erõbõl meglõtte a pátkaiak kapuja
felé, valószínûleg lövésnek szánta, ám a szél ezúttal is közbe avatkozott,
hirtelen visszatolta a jobb felsõ sarokba tartó labdát egészen a tizenegyes
ponthoz, úgy, hogy az ott érkezõ Emperger, ha akarta volna se tudja
elkerülni, a csurgói középcsatár kapásból bikázott hát bele, védekezõ
mozdulattal, mint aki kivédeni akarja a rátámadó labdát, csakhogy
abban a pillanatban pedig teljes szélcsend támadt, így a rémületbõl és
védekezésbõl hatalmas lövés sikeredett, a pátkai  Cseszneg kapusnak
esélye sem volt, hogy akár csak a kezét felemelje, a labda a feje fölött
vágódott be a hálóba.
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Na, ez egy gól.
Az egész fehérvárcsurgói támadás alatt le sem esett a labda, ráadásul

Bernáth kétszer is magának passzolt, aztán adta a társának.
A mérkõzésrõl beszámoló Fejér megyei Hírlap tudósítója a szokás

szerinti rövid összefoglalót ezúttal kiegészítette egy mondattal: “a
játékhoz tudás kell, akarat, de a lényeg, mint láttuk, egyébként a
szerencsén múlik”. Majd, miután azt is leírta, hogy a küzdelmes
mérkõzést ezzel az egy góllal a Fehérvárcsurgó nyerte meg, kitért még
arra, hogy a labdarúgás csak az amatõrök és hozzá nem értõk szerint
szól a gólról.

A labdarúgás lényege a passzolás.
Vagyis, vonta le a következtetést, “a labdarúgás legalább annyira az

életrõl beszél, mint amennyire az élet bármely pillanata megmutathatja
az életet”.

A nevezetes vasárnapot követõen egyébként Bernáth, a
fehérvárcsurgóiak középpályása visszavonult az aktív játéktól. Hogy
a Fejér megyei Hírlap tudósítójával mi lett, arra nincsen adat.

 

Esõ

A Bakonyban, a Bakony belsejében, úgy mondják,  minden
más: másként telik az idõ, máskor süt a Nap, mint egyéb
helyeken.  Másként fúj a szél és másként hull a hó, másként

nõ a fû és másként tapad a föld, másként pöndörödnek a levelek és
másként koppannak a kövek, másként esik az esõ és másként hízik a
köd, másként bújik elõ a sötét és másként pislognak a csillagok.

Még a Hold is másként jár, de ezt most hagyjuk.
Szeptember volt, szerda, a kettõezer tizedik évben, amikor a bajnoki

kiírás szerint idegenben játszó budaörsi csapat megérkezett Veszprémbe.
Rögtön a Stadion utcához buszoztak, a székház elõtt parkoltak le, s mivel
ráértek még, sétálni indultak, végig a fák között a könyvtár felé, be egészen
a várkapuig, s onnan is tovább, ki a híres várfalig. Nekitámaszkodtak a
kõpárkánynak, kinéztek a türelmesen várakozó királyi pár szobra mellett.
A délelõtti napsütés után kékes esõfelhõk gyülekeztek a láthatáron, úgy
feküdtek el a Dózsaváros házai fölött, mintha odaejtett tintafoltok
volnának egy aprólékos gonddal megvonalazott gyerekrajzon.

Ideje visszasétálni, mondta Lucsánszky edzõ, hûvösödik, alaposan
be kell melegíteni.

A meccs kezdetére már kétség se fért hozzá, hogy elõbb-utóbb esõ
lesz: összetapadtak a hegyek felõl sûrûsödõ felhõk és lehûlt a levegõ,
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akárha órákkal elõrébb járna az idõ, mint a hivatalos
nyilvántartásokban. Talán emiatt, vagy talán mert a második vonal
nyugati csoportjában futballozó Veszprém FC rég nem idézte már a
hajdani szép, elsõ osztályú napokat, meglehetõsen kevés nézõ ácsorgott
a lelátón. Kétszáznál többen aligha voltak, s õk is csendesen szemlélték,
ahogy Urbán Eszter játékvezetõ sípjele után a Pest megyeiek azonnal
visszavonultak a saját térfelükre. Látszott, hogy a kontrákra építenek,
s bár a piros-kék hazaiak valóban mezõnyfölényben játszottak, a fehér
mezesek ellentámadásai határozott veszélyt jelentettek Varga kapujára.
A huszonötödik percben aztán be is következett, amitõl a veszprémi
szurkolók tartottak: a budaörsi Lászka kiugratta a lesre játszó védõk
között Kollegát, aki a jobb felsõ sarokba emelt.

Egy null.
Igaz, még alig ünnepelhette magát a vendégcsapat, amikor négy perc

múlva egyenlíteni tudott a Veszprém: a budaörsi kapus, Esterházy
hatalmas hibája után Alexnek egy méterrõl már csak be kellett gurítani
a labdát a kapuba.

Egy-egy, kezdõdhetett minden elölrõl.
Csak kezdõdött volna már.
A szünetben apró szemû, hûvös esõ kezdett esni: olyan apró szemû

esõ, amire a Bakonyban azt mondják, szemetelnek a felhõk, alig
látszottak a cseppek a levegõben, mégis hamar megült a víz a füvön.

A Veszprém ugyan harcosan jött ki a második játékrészre, úgy tûnt, 
Vágó edzõ csapata el akarja dönteni a küzdelmet, a Budaörs viszont
bevette magát a saját térfelére, magabiztosan rombolt, helyzetekig nem
is jutottak a hazaiak.

Csúszott a fû, elpattantak az átadások, mindig közbenyúlt egy láb a
feltúrt pályán, úgy ment az idõ, hogy alig-alig történt valami. 

Egyre lassúbb minden mozdulat, egyre súlyosabb a labda, egyre
távolabb remeg a kapu fehér négyszöge.

A hatvanadik perc közelgett már, amikor másként kezdett esni az esõ.
Esõ?
Az addigi apró cseppek helyett egyszeriben nagy, buborékosan

toccsanó gömböcskék zuhogtak a pályára, nem is csak gömböcskék,
de valóságos vízbombák, úgy pukkantak szét a salakon és a lelátó
betonlépcsõin, mint a vízzel teli léggömbök. A legelszántabb nézõk is
bemenekültek a fedett helyekre. Minden esõcsepp olyan, mint egy
lucskos ökölcsapás, csattogtak az átnedvesedett mezeken, a játékosok,
hátán, fején.

Urbán játékvezetõ az egészen elfeketedett égre, a felhõkre nézett, már
a szájába is vette a sípját, aztán hagyta, hadd menjen a meccs tovább.

Csakhogy akkortól, a soha nem látott esõcseppek megérkezésétõl
megváltozott a játék is.

Ezek a vízgömbök ugyanis nem csupán a védtelen játékosokat
sorozták meg, de eltérítették a labda útját.
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Az ötvenkilencedik percben például a veszprémi Burcsik indult
meg egyedül, vezette volna a labdát, de az esõcseppek miatt az hol
oldalra pattant, hol elakadt, hol meglódult, hol visszapörgött, szinte
képtelenség volt követni a mozgását. S ha õ így érezte, vajon mit
gondolhattak a budaörsiek, akik egyszerre csak azt látták, hogy egy
kiismerhetetlen mozgású, a labdát boszorkányosan táncoltató
középpályás fûzi be õket, már két védõt is maga mögött hagyott, amikor
egy váratlan zuhany Alexhez verte a játékszert, tõle pedig a fiatal
Novothnyhoz, erre szokták azt mondani a sportriporterek, hogy
kihagyhatatlan helyzet, de hogy a veszprémi csatár vagy a veszprémi
esõ döntött végül, azt nem lehet megmondani, mindenesetre Novothny
lõtt, a labda pedig, akár egy súlytalanná vált flippergolyó, ide-oda
verõdött a levegõben, s végül a budaörsi kapu bal felsõ sarkába
vágódott.

Kettõ-egy, megszerezte a vezetést a Veszprém.
Döbbent csend támadt a pályán, de még a nézõtéren is, csak a vízlufik

pukkanásai hallatszottak.
Ismer valaki olyan futballszabályt, ami az esõcseppekrõl beszél?
A meccs hátra lévõ idejében az elképedt budaörsiek mindent egy

lapra feltéve, dühödten támadtak.
Ha hosszú indítással próbálkoztak, azonnal megakadt a labda a rá

zuhanó vízcsapásoktól. Még az volt a szerencse, ha nem visszafelé
pattant.

Ha rövid passzokkal igyekeztek, mintha csak láthatatlan kezek
lökdösték volna õket, õk maguk is dülöngéltek, s a passzaikat kitérítették
a rendületlenül zuhogó esõcseppek.

Ha viszont a veszprémieknél volt a labda, úgy tûnt, elég csak vaktában
elõre vágni, a többit elintézik majd a buborékos cseppek. Vagy még
belerúgni se kellett, csupán futni a saját életét élõ játékszer után.

Soha annyi ördögien cselezõ veszprémi nem volt a pályán, mint
akkor.

Soha annyi rafinált, csavart átadás, kegyetlenül surranó lövés.
És még mondja valaki, hogy nincsen találékonyság és ötlet a magyar

fociban! Azon a szerdán a technikás, szellemes közép-európai
labdarúgás legszebb hagyományai éledtek fel a Stadion utcában. 

A hetvenkilencedik percben a budaörsi kapufa még megmenthette
a vendégeket az újabb góltól, de a lefújás elõtt már nem volt kegyelem:
megint Hegedûs, a rutinos védõ állt a labda mögé, és a szabadrúgása
után a kiismerhetetlenül csavarodó labda a jobb felsõ sarokba vágódott.
Esterházy a kezét se tudta felemelni.

A mérkõzés lefújása után egyébként elállt az esõ.
Biztosan más szél fújt odafent, mert foszladozni kezdtek a felhõk és

mögöttük sárga, késõnyári fénnyel felbukkant a Nap. Hiszen csak
szeptember volt, nemrég még fürödni is lehetett a Balatonban.

Három-egy lett a vége, de a budaörsiek örülhettek az eredménynek.
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Ki tudja miért, mégis szinte menekülve távoztak a veszprémi
stadionból. Szinte még gõzölögtek a játékosok a gyors zuhany után,
amikor már fent ültek a buszon, az utolsó nézõk el se hagyták még a
stadiont, amikor a vendégek kigördültek a nyolcas fõútra. Ráadásul,
mint kiderült, még aznap fellebbezést nyújtottak be a szövetséghez az
eredmény megóvása végett. Sajnos, a hivatkozásaikat, tekintve, hogy
neveket egyáltalán nem sorolva magát a bakonyi idõjárást okolták, a
szövetség nemigen vehette komolyan. Említést is legfeljebb az a
körülmény érdemel, hogy a hivatalos beadványukat a budaörsiek
kiegészítették két furcsa mondattal:

“Nem úgy élünk, ahogyan élnünk kellene”, írták a bizottságnak.
Majd csak annyit tettek hozzá: “Igen, az esõ volt az oka mindennek.”
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