
Nem biztos, hogy a rajongás jó
tanácsadó, amikor az ember új
könyvet akar bemutatni az olvasó-
nak. Ellenben ha az a majdnem há-
romkilós, több mint ötszáz oldalas,
mondhatni album méretû könyv
azokat a mélyen nosztalgikus érzé-
seket ébreszti fel bennem, amelye-
ket én  tizenéves kamaszkoromban
a lehetõ legintenzívebben éltem 
át, akkor menthetetlenül a feltétel
nélküli rajongás jut legelõször az
eszembe. 15-17 éves lehettem, ami-
kor a mennyországtól a pokolig 
vezetõ, az extázistól az agóniát ki-
váltó utat járta be a magyar sport. 
A legérzékenyebb korban levõ, nyi-
ladozó értelmû, érettségi elõtt álló,
hatéves kora óta focizó fiúgyermek
voltam. A helsinki olimpia tizen-
hat aranyérmétõl a svájci foci-vébé
németek elleni váratlan vereségéig
tartott ez a diadalmenet, amit azóta
is csak áhítozunk, velem együtt leg-
alább még jó pár millióan. Vissza-
gondolva, most már meggyõzõdé-
sem, hogy önazonosságomat, nem-
zettudatomat döntõ módon tulaj-
donképpen a magyar rádió sport-
közvetítései határozták meg.

Akkor én még nem tudtam, nem
tudhattam, hogy mit jelent ez a két
szó, csak éltem az életemet a nyolc-
van százalékban magyarok lakta
Kolozsvár olyan külvárosában,
ahol szintén jószerével majdnem
csak magyarok laktak, és fogalmam

sem volt arról, hogy a sportsikerek
a politikusok egyik legfõbb propa-
gandaeszközeként mûködnek, vagy
a nemzeti érzés kinyilvánításának
szûkös lehetõségei egy nekem telje-
sen idegen diktatúrában. Az ott-
honról kapott természetes nevelés-
bõl nem következett, hogy nekem
egy másik országban szereplõ,
olyan csapatnak kell szurkolnom,
amelyet még sohasem láttam. Pedig
apám ’43 és ’44 között – az úgy-
mond magyar világban – elvitt a
Magyar Nemzeti Bajnokság harma-
dik helyén végzett KAC kolozsvári
mérközéseire, de annak játékosait
személyesen ismertem, mivel a csa-
pat jobb bekkje. a kõkemény (gyö-
törd) Vas Mózsi a szomszédunkban
lakott. Iskoláim elsõ öt évét a Refor-
mátus Kollégiumban, a többit –
érettségiig – ennek utódjában, majd
1954–59 között a Bolyai Egyetem
Kémia Karán végeztem, ott szerez-
tem kutató vegyészi diplomát és
doktorátust. Tehát mindent magyar
környezetben és magyar nyelven,
mindvégig csak magyar újságokat –
köztük az itt elõfizethetõ, magyar-
országi Népsportot – olvasva és a
Kossuth rádiót hallgatva szocializá-
lodtam. Csak a mai fiataloknak
mondom, hogy ez az idõszak a há-
ború végétõl a legsötétebb sztálini
korszakon át az egyetemek egyesí-
tése fémjelezte román nemzeti
kommuniznus megjelenéséig tar-
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tott, amit majd a Kárpátok Géniu-
szának huszonöt fényéve követett.
Most, jól benne a nyolcvanas éve-
imben, ha meggondolom, nekem
soha nem volt hazám, csak szülõ-
földem. Olyan igazi hazára gondo-
lok, amit nem parancsra kell sze-
retni. Ráadásul mind a két számba
jöhetõ országban olyan politikai
vezetés volt hatalmon, amely szö-
ges ellentétben állt az én otthoni és
iskolai neveltetésem következtében
kialakult felfogásommal. Az össze-
tartozást, a magától jövõ felemelõ
közös örömérzést talán elõször az
’52-es helsinki olimpia magyar si-
kerei alatt, majd a londoni angolok
elleni 6:3 után éreztem. Akkor még
nem volt televízió. Szepesi György,
az úgymond aranycsapat tizenket-
tedik játékosának az avatott, magá-
val ragadó közvetítését hallgatva
kezdtem érezni, hogy jó magyarnak
lenni, még itt, Romániában is. Ez 
a két év maga volt a boldogság. A
Hárompüspök téren levõ grundun-
kon focizva egymást Puskásnak,
Bozsiknak, Kocsisnak szolítottuk.
Nem akármilyen gyerekcsapat volt
ez. Válogatott játékosok is kerültek
ki közülünk (ennek történetét egy-
szer már megírtam (Korunk 2012.
6. sz.). Majd egyszer csak jött a vá-
ratlan  jéghideg zuhany, az ’54-es
foci-vébé döntõjén a vereség. Sze-
gény Szepesinek csak elcsuklott a
hangja, mi viszont – Borbáth Áron
egykori osztálytársammal hallgat-
tuk a közvetítést –  végigzokogtuk a
meg nem adott Puskás-gól utáni
utolsó perceket. Nem állom meg,
hogy le ne írjam a már-már köz-
hellyé vált mondást: mennyire tud-
nánk most örülni, ha a magyar csa-
pat legalább a selejtezõkön túljut-
na, nemhogy a döntõbe jusson.

Ezek után elképzelhetõ, hogy
amikor kézhez kapok egy vaskos
könyvet, ami visszaröpít fiatalsá-

gomnak ebbe a periódusába, és
azt habzsolva azonnal két ültöm-
ben kiolvasom, miért emlegetek
rajongást.

Borsi-Kálmán Béla rendkívüli
empatikus képességgel megírt
könyve nem csupán elmeséli a ma-
gyar sport történetének ezt az
aranykorát, hiszen ezt azóta kismil-
lióan megtették már. A szerzõ
1948-ban, a  romániai Csengerba-
goson született, de négy-öthónapos
korától már a háromnyelvû Szinér-
váralján nevelkedett. A leendõ író
csak 11 éves korában kerül Magya-
rországra. Itt késõbb az ELTE tör-
ténelem–román szakán szerez dip-
lomát. Sokoldalúságára jellemzõ,
hogy a kezdetekben könyvtári sza-
kozó, szabadúszó tolmács és mû-
fordító,  az Európa Kiadó lektora,
1976 és 2018 között pedig az ELTE
oktatója lesz, ahonnan mint pro-
fesszor és az akadémia doktora
megy nyugdíjba. Saját bevallása
szerint, habár szakterülete a magyar–
francia–román viszony a 18–20.
században, leginkább a mindenko-
ri magyar–román kérdés foglalkoz-
tatja. 1990 és 2015 között három
diplomáciai missziót is elvállalt,
egyet Bukarestben és kettõt Párizs-
ban. A labdarúgás egész életében
rendkívül nagy szerepet játszik.
Ifjusági korában „profi” pályafutá-
sát a Csepel ifi elsõ csapata jelenti,
majd annak a Ferencvárosnak a tar-
talékcsapatát erõsíti, amelyben
olyan játékosok viszik a prímet,
mint Albert Flórián, Varga Zoltán,
Novák Dezsõ, Rákosi Gyula, Feny-
vesi Máté, Szûcs Lajos, Juhász Ist-
ván és a többi nagyágyú. Késõbb,
már csak amatõrként, a Moldova
György alapította SzocReál és az
Esterházy Péter Galambom SC csa-
patát erõsíti, párizsi magyar diplo-
mataként pedig tíz éven át – ven-
dégként – az Équipe és a France
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Foot címû szaklapok közös csapa-
tának tréningjeire jár.  És mind a
mai napig, túl a hetvenen is szor-
galmasan látogatja a Magyar Újság-
író Válogatott edzéseit. Õ, akit meg-
érintett az igazi nagyok öltözõinek
hangulata, belülrõl ismeri a foci
minden csínját-bínját. Ezért  érthe-
tõ, hogy könyvében szerencsésen
ötvözni tudja a lebilincselõ olvas-
mányos stílust, az oral history ki-
csit intimpistáskodó pletykáival és
természetesen a megbízható törté-
nészi pontossággal. Rejtett össze-
függéseket tár fel a sport és a társa-
dalmi fejlõdés bonyolult kölcsön-
hatásairól, a kisebbségi lét és iden-
titás kérdéseirõl, a szurkolói lélek-
tanról. Érdemes megjegyezni, hogy
könyve végén majdnem százoldal-
nyi Irodalom – Források címszó
alatt mérhetetlen mennyiségû  adat-
halmaz és forrásanyag szerepel ál-
lításainak alátámasztására. Kár,
hogy csak névsor szerint és nem
lábjegyzet formájában, az anyag
azonban így is imponáló.

Az író fenntebb említett buka-
resti missziója akkorra esett (1990–
1995), amikor én mint szenátor
hétközben, szintén a fõvárosban
tartózkodtam. Frakciónk tagjai az
elején ritkábban, késõbb már gyak-
rabban találkoztak a Magyar Nagy-
követség diplomatáival. Mondhat-
nám, hogy kábé azonos korosztály-
hoz tartoztunk, de sajnos éppen én
voltam  a legidõsebb. 54. évemben
jártam, de még mindig mint amatõr
öregfiú labdarúgó elég jó kondíció-
ban. Javaslatomra hamar heti-kéthe-
tenkénti rendszerességgel RMDSZ
frakció – Nagykövetség kispályás
focimeccseket tartottunk, termé-
szetesen utána az elmaradhatatlan
sörözéssel. A „Kicsi” becenévre
hallgató kultúrattasé játék közben
egy fejjel kimagaslott a mezõnybõl.
Nagyon hamar egy hullámhosszra

kerültem vele. Eredetileg egyikünk
sem volt politikus. Örök szerel-
münk a közös hobbi, a foci, hozha-
tott össze minket az átlagnál talán
erõsebben. Így tudtam meg azt,
amit könyvében is leír, hogy õ hu-
szonkét éves koráig profi karriert
dédelgetett (nem tudta véglegesen
eldönteni, hogy a futballt vagy a
történelmet válassza-e), amirõl
csak akkor mondott le véglegesen,
amikor egy kiszálláson Albert Fló-
riánnal kellemetlen afférja támadt.
Kiszálláskor az egyetemi jegyzetét
a túrakocsiban is bújó fiatal játé-
kosnak az aranylabdás világsztár
kissé lenézõ hangon csak úgy oda-
vetette: „Elmész te az anyád p....ba,
már régóta figyellek, intelligens
gyerek vagy, nyelveket beszélsz, de
sohasem lesz belõled futballista.”
Örökre megsebezte ezzel az érzé-
keny fiatalember lelkét, aki 1970.
március végétõl teljes mellszéles-
séggel már csak az egyetemi tanul-
mányaira koncentrált. Jobban mond-
va akkor kezdett el úgy istenigazá-
ból történészkedni. Saját bevallása
szerint ezt az elhatározását soha
meg nem bánta. Nem csodálom,
igazán tiszteletet érdemlõ történé-
szi pályafutást mondhat magáénak.

AZ ARANYCSAPAT és ami utána
következik tulajdonképpen a Kor-
társ Kiadó gondozásában 2008-ban
kiadott Az Aranycsapat és kapitá-
nya címû nagy sikerû és pillanatok
alatt elfogyott könyv bõvített újra-
kiadása. Az eredeti kötet elsõ része
fõleg  Puskás Ferenccel és az omi-
nózus berni foci-vébé elvesztésével
foglalkozik. Puskás Ferenc mint az
aranycsapat kapitánya igen nagy
szerepet játszott a magyar labdarú-
gás történetében, majd másodvi-
rágzása idején a spanyol Real Mad-
ridéban is. A futballtörténelem jól
ismert eseményei mellett olvasha-
tunk a könyvben tanulságos elmél-120
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kedést az emberi érvényesülés tör-
vényszerûségérõl, a személyiség és
a társadalom kölcsönhatásáról és
nem utolsósorban a Rákosi-rend-
szer jól leplezett és titkolt manipu-
lációiról, a sportba is beépülõ tit-
kosszolgálatok munkálataitról.

A könyv második része már a
Kádár-rendszer sportpolitikáját tár-
gyalja, fõleg Albert és Varga pálya-
futásának tükrében, míg a harma-
dikban a titkosszolgálatok irattárá-
ban található idevonatkozó adato-
kat tárja fel részletesen az olvasó-
nak. Mivel a könyvben foglaltak
igen nagy terjedelmet vesznek
igénybe, jelen írásomban csak az
elsõ résszel szeretnék részleteseb-
ben foglalkozni. 

A könyvnek mind a három ré-
sze tulajdonképpen feltételezi,
hogy az olvasónak vannak némi is-
meretei a tárgyalt eseményekrõl.
Szem- vagy fültanúja volt egy-egy
történésnek, esetleg olvashatott ró-
la. Van honnan tájékozódni, mert
az évszázad mérkõzésének és a
berni döntõnek is könyvtárnyi iro-
dalma van. Maga a szerzõ is ezt te-
hette, hiszen ’52-ben mindössze
négy-, ’54-ben pedig hatéves volt.
Ennek ellenére a már említett em-
pátiaérzéke nagyon is kisegíthette.

Igen érdekes, ahogy az arany-
csapat néven elhíresült válogatott,
amelyik tulajdonléppen alig pár-
szor játszott abban a felállításban,
amit minden valamirevaló szurko-
ló kívülrõl tud, a berni döntõ elõtt
talán kétszer-háromszor és utána
pedig – szinte hihetetlen – csak
még egyetlenegyszer játszott. Érde-
mes megfigyelni, hogy ez a csapat
mennyire leképezi az egykori Mo-
narchia nemzetiségi összetételét.
Az egész elhíresült csapatból, szö-
vetségi kapitányostól, sõt még a ha-
gyományosan tizenkettedik játé-
kosként emlegetett rádióriportert is

beleszámítva csupán egynek volt
igazán magyar neve, Kocsisnak. A
többieknek jórészt magyarosított
nevük volt. Nézzük csak: Grosics,
Buzánszki, Loránt (Lipovics), Lan-
tos (Lendenmayer vagy más helyen
Lindenmayer), Bozsik, Zakariás,
Budai II. (Bednarik), Kocsis, Hideg-
kuti, aki több néven is szerepelt
(vitéz Hidegkuthy, Kaltenbrunner
és Dvoracsek), Puskás (Purczeld) és
végül Czibor, valamint a szövetségi
kapitány, Sebes (Scharenpeck)
Gusztáv, továbbá Szepesi (Fried-
lander) György. A jó emlékezetû,
neves kolozsvári sportújságíró
László Ferenc (1930–2009) mondta
annak idején, hogy ha a nevük nem
is , de  a szívük magyar volt... Már
a dualista Magyarországon is divat-
ban volt a magyarosítás, ami aztán
a múlt század harmincas-negyve-
nes éveiben felgyorsult, mert eufe-
misztikusan fogalmazva már-már
illett-kellett – úgymond „jó magyar
nevet” – választani. Akinek – mint
Puskásnak – „szerencséje volt”. an-
nak már a felmenõi hamarabb meg-
tették ezt a szívességet. Érdemes
megemlíteni, hogy a szerzõ épp a
megmagyarosodott dunántúli hor-
vát–sváb családból származó Ló-
ránt Gyula példáján (akit mellesleg
az aranycsapat egyik legintellek-
tuálisabb figurájának tart) és né-
metországi „disszidens” edzõként
feljegyzett reakcióin elgondolkozva
írhatja le, hogy „magyarnak lenni
nem származás, nem etnikai eredet
kérdése, inkább érzés, hangulat,
létállapot. Poros levéltári íratokból
megérteni ezt képtelenség.” Ki ért-
hetne egyet vele jobban, mint én?!

A könyvnek ebben az elsõ ré-
szében kétségtelenül Puskás a fõ-
szereplõ. Õ a csapat kapitánya; ne-
ki volt a feladata a sokszor zabolát-
lan csapattagok magánéleti, váloga-
tott játékoshoz nem illõ, legtöbb-
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jüknek katonai egyenruhában elkö-
vetett méltatlan viselkedése követ-
kezményeinek az elsímítása. Mind-
ezt általában a legfelsõbb vezetõk-
nél, mint például a hadügyminisz-
ter Farkas Mihálynál, akihez min-
dig és mindenkor szabad bejárása
volt. Õ a zseniális futballista, aki-
nek a bal lába aranyat ér, a bálvány,
a legenda, akinek az ’56-os forrada-
lomban halálhírét is költik, és az
egész ország elsiratja. Másodvirág-
zása idején Spanyolországban is
bebizonyítja, hogy a világ egyik
legjobb futballistája. Ugyanakkor
az is õ, akinek sokan (miként a
szerzõ is) a nemzeti katasztrófát je-
lentõ berni döntõ elvesztésében is
jelentõs szerepet tulajdonítanak.

Annak ellenére, hogy ebben a
részben a csapat minden egyes já-
tékosáról bõséges elemzést és érde-
kes és értékes, olvasmányos, a kor-
rajzhoz illõ és jellemzõ története-
ket olvashatunk, a fejezet központ-
jában az ’54-es vilagbajnokság dön-
tõjének elvesztése áll. Talán ezt tár-
gyalja a legrészletesebben a szerzõ.
Érthetõ, hiszen a két éve veretlen, a
világ legjobb csapatának kikiáltott
a magyar csapat, amelyik alig egy
évvel elõtte kétszer mért megszé-
gyenítõ vereséget a futball õshazá-
jának tartott Angliára, kétségtele-
nül a legesélyesebb a vilagbajnoki
címre. Annál is inkább, mert a se-
lejtezõ csoportban könnyedén 8:3-
ra egyszer már legyõzték döntõbeli
ellenfelét, a nyugatnémet váloga-
tottat. Mégis a döntõben 3:2-re 
kikaptunk. 

Miért???
(Kérem az olvasót, hogy érté-

kelje ki fordított szurkolói maga-
tartásom, mert egy igazi B köze-
pes, csak „gyõztünk, gyõztünk”
vagy ellenkezõ esetben, „kikaptak
azok a szerencsétlenek” felkiáltás-
sal veszi tudomásul kedvenc csa-

patának teljesítményeit. Én kissé
önkritikusabb vagyok, mert akkor
valóban úgy éreztem, hogy engem
is megvertek.)

A válasz lehetne a legtermésze-
tesebb. Azért, mert azon a mérkõ-
zésen az ellenfél volt a jobb. Általá-
ban a vesztes csapatnak ezt elég
nehéz megemészteni, és ilyenkor
szokás hetet-havat összehordani,
összeesküvés-elméleteket gyártani,
mert ugye nyomják Krahácsot, elle-
nünk  mindig minenki összefog.
Borsi-Kálmán Béla becsületére le-
gyen mondva, õ nem ezt teszi. Tör-
ténészi alapossággal sorra veszi a
Rákosi-rendszer minden rákfené-
jét, a szocialista láger magasabb-
rendûségét bizonyítani hivatott
sportpolitika álságos amatõrségét,
a külföldre menõ válogatott játéko-
sok nejlonharisnya- és karóra-
csempészésének elnézését, a Fradi
és szurkolótáborának lefasisztá-
zását és ennek ellentételezésére a
legjobb játékosokat katonai behí-
vással két, a honvédséget és a bel-
ügyiseket reprezentáló mestersé-
ges, addig nem létezõ csapatot lét-
rehozó sportvezetés hozzá nem 
értését, a kontraszelekciót és még
sok minden egyebet, ami hozzájá-
rulhatott a vereséghez. Mindebbõl
azt a következtetést vonja le a szer-
zõ, hogy nyugodtan számíthatjuk
innen a magyar futball dicstelen
visszaesését. Annak a labdarúgás-
nak a csõdjét, amelyik addig mond-
hatni történelmi dimenzióba került
Magyarországon. A lényegében fran-
cia mintájú nemzetépítés sikerte-
lensége, a nemesi típusú  polgáro-
sodás befejezetlensége, Trianon és
két vesztes háború után – mondja
immáron a történész Borsi-Kálmán
Béla – a foci vigasszá, pótlékká,
afrodiziákummá s így politikummá
vált. Alkalmassá az elnyomott ha-
zafias érzések tömeges megélésére122
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és viszonylag akadálytalan kinyil-
vánítására. A „nemzeti önkifejezés
egyik kontrollálhatatlan terévé”
(Rainer M. János). Tegyem itt gyor-
san hozzá, hogy mindez hatványo-
zottan érvényes itt minálunk, a ki-
sebbségi sorsban élõ magyaroknál is.

Az elõzményekhez még felso-
rolhatók a svájci világbajnokság
helyszínén elkövetett hibák is. Jól
ismert a Puskás–Werner Liebrich-
affér, amikor a csoporton belüli se-
lejtezõ 8:3-as németek elleni gyõz-
tes mérkõzés elsõ félidejében Pus-
kás, a magyarul jól tudó, bánáti
Lugosról elszármazott balhátvéd
Posipállal megüzeni a hozzá képest
óriás Liebrichnek, hogy hiába
probálja õt keményen fogni, a má-
sodik félidõben akkor és annyiszor
fogja a lába között átgurítani a lab-
dát, ahányszor akarja. Az egykori
lugosi sváb gyerek megpróbálja le-
beszélni a magyarosan kissé gõgös
Öcsit, mert szerinte a német közép-
hátvéd lobbanékony, és sok min-
denre képes. Puskás azonban nem
hátrál – mondja csak meg neki,
erõsködik. Biztosan meg is mond-
ta, mert a második félidõbõl nem
telt egy negyedóra sem, és a ma-
gyar csapat kapitányát hordágyon
kellett levinni a pályáról. Habár a
jó erõsen megsérült bokája még a
döntõig sem jött teljesen rendbe, õ
ragaszkodott ahhoz, hogy játsszon.
Érthetõ, hiszen õ akarta a kupát
magasba emelni a biztosra vett
gyõztes döntõ után. Puskást halálá-
ig kínozta a lelkiismeret-furdalás,
amiért nem teljesen egészségesen
vállalta a játékot.

A dél-amerikai ellenfelek, a bra-
zilok és az uruguayi csapat elleni
két – Puskás nélkül lejátszott –
erõs mérkõzés nagyon igénybe vet-
te a játékosokat. Miért nem játszat-
ta Sebes Gusztáv az olyan jó nevû
tartalékokat, mint Palotás vagy

Machos? Miért nem nevezték az új-
ra formában lendült Szuszát vagy
az ereje és formája teljében levõ
Sándort? Miért kellett a döntõben
teljesen felkavarni az összeállítást
úgy, hogy Budait kihagyták és
Cziborral a jobbszélen és Tóth
Mihályal a balon futottak ki a dön-
tõre. Az sem volt éppen szerencsés,
hogy a gyõzelem biztos tudatában
megengedték, hogy még a döntõ
elõtt a menyasszonyok és feleségek
megjelenjenek a szállodában. Kissé
pikáns történet az is, bár a játékos-
társak hivatalosan soha nem erõsí-
tették meg, hogy az aranycsapat ta-
lán legvisszahúzódóbb játékosa,
Zakariás egy fitos orrú, csinos szol-
gálólánnyal töltötte a döntõ elõtti
éjszakát (akirõl késõbb a szobatárs
Czibor azt rebesgette, még az sem
biztos, hogy valóban szobalány s
nem a német titkosszolgálat ügynö-
ke volt). Tény viszont, hogy való-
színû ennek a „kalandnak” köszön-
hetõen õ soha többet nem játszott a
válogatottban. A hosszú edzõtábo-
rozás után „kiéhezett” játékosok
feltehetõen intenzív pásztorórái-
nak is meglett a következménye:
enyhén szólva kissé fáradtan mo-
zogtak a pályán. Ráadásul még köz-
vetlenül a döntõ elõtti éjszakán a
szálloda elõtti téren egész éjszaka
csak úgy zengett a sramlizene. 
A szervezõképességükrõl híres né-
metek, úgy látszik, mindenre gon-
doltak. Mint évekkel késõbb az is
kiderült, hogy a német játékosokat
C vitamin helyet doppinggal, a né-
met háborús pilóták bevetése elõtt
kapott, azóta nagy karriert befutott
ajzószerrel injekciózták. A „ne-
künk katasztrófa, nekik csoda”
döntõ után keserûen fakad ki a
könyv szerzõje: „semmi sem volt
véletlen mindabban, ami 1954. jú-
nius 18. és július 4-e között a sváj-
ci foci vébén, de különösen a berni
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döntõn történt. Ellenkezõleg, min-
den magán viselte nemzeti gyarló-
ságainkat, a tehetség elfecsérlésé-
nek módozatait, a rossz szervezést,
a széthúzást, a kisebbségi érzések-
bõl fakadó kivagyiságot, az önbiza-
lomhiányból eredõ melldöngetést,
az erõk hibás el- és beosztását, a
kapkodást, a következetlenséget, az
intrikákat és végül a pánikreakciók
sorozatát.” Nyugodtan számíthat-
juk innen a magyar futball mélyre-
pülésének a kezdetét. (Pedig innen
még nagyon távol volt 2017, mikor
Andorrától, Luxemburgtól és Ka-
zahsztántól is kikap a magyar válo-
gatott.) Tulajdonképpen nem tör-
tént más, mint az, hogy a technika-
ilag, taktikailag és futballtehetség-
ben kétségtelenül létezõ magyar fõ-
lény, Puskás elkerülhetõ lesérülé-
sével, a hibás vezetõi döntésekkel,
a két, dél-ameriakkal vívott nagyon
fárasztó mérkõzésükkel a lábukban,
csõdöt mondott a futball szem-
pontjából jóval gyengébb, de nem-
zeti önkép, önbecsülés, lelki teher-
bíró képesség, valamint a lényege-
sen nagyobb anyagi és pszichikai
energiákat mozgósítani képes, min-
dent a gyõzelemnek alárendelõ né-
metek eltökéltségével szemben.

Jellemzõ, hogy ameddig a ma-
gyar válogatott otthoni fogadtatását
a lincshangulat jellemezte, addig a
németeket nemzeti hõsként fogad-
ták. A magyarok egy újabb Tria-
nont emlegettek, a vezetõk árulását
– fekete Mercedesekért eladták a
meccset – tették felelõssé a történ-
tekért, „az imperialisták nem hagy-
ták, hogy egy szocialista ország

nyerjen” és egyéb szamárságokkal
vigasztalták magukat, a németek
pedig innen számítják az elhíresült
gazdasági csodájuk kezdetét.

A vereség utáni apátiában, majd
egy levert forradalom után a ma-
gyar válogatott már csak ritkán és
dicstelenül szerepel. Jellemzõ, hogy
mind a mai napig tartja magát az a
hiedelem, hogy ha nincs vereség,
’56 sincs. Jól ismert a Honvéd for-
radalom utáni dél-amerikai túrája
és annak következményei. A több
válogatott játékossal megerõsített
katonacsapat Östreicher Emil, is-
mert futballmenedzser vezetésével
nem tér vissza a forradalmi Buda-
pestre, és úgynevezett „fekete” tú-
rán vesz részt. A forradalom követ-
keztében a futballnak is nagy a vér-
vesztesége. Kint marad a magyar ifi
válogatott is, benne egy igen tehet-
séges utánpótlás-gárdával. Az im-
máron kissé elhízott Puskást csodá-
val határos módon leszerzõdteti a
Real Madrid, ahol új életet kezdve
ismét csodákra képes. Odahaza, a
Kádár-rendszer puha diktatúrájá-
ban, a legvidámabb barakk orszá-
gában kialakul egy – a szerzõ sze-
rint tehetség szempontjából akár az
aranycsapattal összemérhetõ – új
csapat Albert, Varga, Bene, Faze-
kas, Mészöly és a többiek vezérle-
tével. Szereplésüket, érdekes és bo-
nyolult életútjukat Borsi-Kálmán
Béla könyvének további részeiben
ugyanilyen empatikus beleérzéssel
és történészi szakértelemmel szövi
tovább. Ez azonban már egy másik
történet.

Buchwald Péter
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