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R Ó N A Y   L Á S Z L Ó

Rónay György a lelátón

A legtöbb embernek két személyisége van. Egy békességes, szelíd, másrészt
ennek az ellenkezõje, amikor felszínre tör belõlünk a gondosan palástolt orosz-
lán. Apámat mindig úgy emlegették, mint szelíd katolikus írót, aki még bírála-
taiban sem bántott meg senkit, megtehette, hogy nem ír a rossz mûvekrõl,
legfeljebb a lapszélen húzott ceruzás mondatai és egy-két szó (hülyeség!”, „ha-
zugság”) árulkodik máig feltámadó mérgébõl. Jócskán találtam ilyen lapszéli
kommentárokat például Bölöni György Az igazi Adyjában, s némelyik etalon-
nak szánt könyvben. De énje harciasabb adottságai inkább a labdarúgó pályák
nézõterén mutatkoztak meg kendõzetlen õszinteséggel.

Már a második világháború éveiben felfigyeltem arra, mennyire érdekli a
futball. Vasárnaponként Pluhár István közvetítette a meccseket. Fogalmam sem
volt ezek mibenlétérõl. Hallottam, hogy „Sárosi hozza föl a labdát”, s úgy gon-
doltam, adott egy meredek rét, olyan, mint a rózsadombi lakásunk elõtt a Csa-
csi-rét (Jékely Zoltán hozta ide évtizedek múlva az unokáját csillagokat nézni),
Sárosi azon igyekszik fölfelé a labdával. Apám azonban másként vélekedett,
heves indulatszavakkal kísérte a történteket, ha túl sokszor zavartam a mûélve-
zetét, kiûzött a szobából.

Olykor mesélt a diákkoráról. Gödöllõn járt a premontrei gimnáziumba, a
szünidõt és a szüneteket nevelõapjánál töltötte a Ferencvárosban. Vasárnapon-
ként sok-sok hasonló érzelmû franzstadti polgárral felkerekedtek és az ember-
folyam elindult az Üllõi úton a legendás Fradi-pálya felé. Nemcsak a pálya volt
legendás, hanem azok is, akik a zöld gyepen kergették a bõrt. Minden zöld
volt, a szurkolók szíve is. A meccsek végeztével söröztek és néha rázendítettek
arra az indulóra, amelyet még én is hallhattam: „Csapatom színe zöld-fehér,
mint a tarka rét…”

Szívében nosztalgikus emlékek keltek életre, amikor elõször vitt magával. A
Fradi-öregfiúk játszottak az osztrákokkal, akikkel alighanem rokonságot tartott
– így gondoltam -, hiszen „sógoroknak” minõsítette õket. Emlékeim szerint
alaposan elagyabugyálták a Fradit, de ez senkit sem érdekelt. Emlékek keltek
életre, nevek röpködtek, olyan volt a hangulat, mintha szellemidézés részese
lettem volna. Az osztrákok jobbhátvédje, Schesta különösen lázba hozta a né-
zõket, de hasonló lelkesedéssel emlegették „a Gézát” (Toldi volt, õ is rettent-
hetetlen), a „kis Takit” és Kohut „Vilit”.

Elég volt egyszer az Üllõi úton, attól kezdve törzsvendégek lettünk. Elõbb
valóban „vendégek”, apám a DNP parlamenti képviselõjeként a Corso-lelátóra
kapott helyet. Itt ült a ferences atyák különítménye, élén Gábris Gráciánnal, a
budai plébánossal, Szabó Imre késõbbi segédpüspök, utóbb a szemközti B-
lelátón ismertem meg Zelk Zoltánt, akivel hamarosan vitába elegyedtek, vajon
Turay vagy Pataky volt-e jobb „center”. A vitában hamarosan többen is szót
kértek, a két párt képviselõi lelkesen hangoztatták igazukat. Mándy Iván a kör
és nem a pálya szélén álldogált, mint felejthetetlen hõse, Csempe-Pempe. Az



23

emberek érdekelték. A korpulens szurkoló, kinek orrán ott hagyták bélyegü-
ket az elfogyasztott fröccsök, a férje ebédjét csajkában hozó asszony, aki fülsér-
tõ hangon sivított, ha a Fradi gólt lõtt, és a többiek mind, a félbeszerbe mar-
adottak, akiknek a futball orvosság volt. A nevezetes Rónay asztalnál Nemes
Nagy Ágnes hitetlenkedve és döbbenettel ereszkedett alá a költészet magasla-
táról, amikor apám és Mándy a futballról kezdtek eszmét cserélni, miközben
Ottlik dühöngve védelmezte az atlétika elsõbbségét.

Nagy idõk jártak akkor a Fradi-pályán. A csatársor közepén Deák „Bamba” ontot-
ta a gólokat, a fedezetsorban az örök küzdõ Lakat „tanár úr” robotolt megállás nél-
kül. A hátvédek között Kispéter, mint a szikla, Rudas, mint a szélvész (azt hiszem, õ
volt apám kedvence, amikor lábtörése után elõször lépett pályára, még a „Háromker”
Hévizi úti pályájára is elzarándokoltunk az edzõmeccsre), a kapuban csodás mutat-
ványos Henni Géza, s az egyre inkább klasszisokká érõ fiatalok: Kocsis „Sanyika”,
Czibor, a „rongylábú” és Budai II. No és a megbízható Kéri „Birka”, az intelligens
Mészáros „Dodó”, a tarcsiban pedig Csanádi Árpád és öccse, Ferenc – ez volt az
egyik aranykor. Úsztunk a dicsõségben. Ha szombat délután játszott a Fradi (egyik
héten délelõtt, a másikon délután mentünk iskolába, míg gimnáziumunkat renovál-
ták) apám igazolta a hiányzásomat, együtt szorítottunk a „fiúknak”.

És akkor bevágott a bomba, szétspriccelte a jobboldali rendszer utódjának
tartott, megbélyegzett Fradit. Még a nevétõl is megfosztották, a zöld mezbõl pi-
ros lett, a név pedig Kinizsi. Már az ÉDOSZ elnevezést is nehezen viseltük, sokáig
zengett még a „Hajrá Fradi!”, mígnem büntetésekkel fenyegették a megtizedelt
csapatot, amelynek öt válogatott játékosát irányították máshová. Innen datáló-
dott a Honvéd – Farkas Mihály csapata - iránt érzett ellenszenvünk. Kocsisékra
senki nem szólt egy rossz szót sem, mindvégig kedvencünk maradt. Emlékszem
arra a Honvéd-Wacker meccsre, amelyet az állóhelyrõl szemléltünk (hol volt már
a Demokrata Néppárt…). Majd elszédültünk a gyönyörûségtõl Kocsis hátrahú-
zós-ollózásos gólja láttán. Ehhez még Theodor Brinek, a Wacker hátvédje is gra-
tulált. Mit szépítsem: Puskásról tudtuk, hogy páratlan játékos, de nem kedveltük
a „száguldó õrnagyot”. Egy Honvéd-Fradi mérkõzésen katonatisztek közé keve-
redtünk. Ezek az összecsapások meglehetõsen egyoldalúak voltak, a tisztek gú-
nyos megjegyzéseikkel fûszerezték a történteket. Apám egyszer csak jól hallha-
tóan kijelentette: „Egyesek azért járnak meccsre, hogy pofázzanak!” Kis híján
botrány tört ki, ám kiderült, hogy az elsöprõ többség az õ pártján állt, valaki még
egy kulacsot is elé dugott „szívja meg öregem!” felkiáltással.

Azon a – súlyos vereséggel végzõdött – szovjet-magyaron nem volt jelen – csak
egyetlen jegyet tudtunk szerezni -, amelyrõl kivezettek. Történt, hogy két sorral
fölöttem valaki érezhetõ rokonszenvvel figyelte a szovjet csapat támadásait, vörös-
re tapsolta a tenyerét egy-egy „kemény” szerelésük láttán. Nem hagyhattam kom-
mentár nélkül. Szó szót követett, végül rendõrért kiáltott. Meg is jelent a rend õre,
s elkezdett a kijárat felé tuszkolni. A nézõk ordítottak, „ne azt vigye, a másikat!”
Végül sikerült kivezetnie. Rám nézett, a másik szektor felé mutatott: „Ott menjen
vissza!” Amikor apámnak elmeséltem kalandomat, helyeslõen bólintott: „Jól tet-
ted, fiam, az ilyen hazaárulókat nem lenne szabad a pálya közelébe engedni!”

A Fradinak, ÉDOSZ-nak, Kinizsinek szurkolni – csendes ellenállást jelentett, a
rendszer tagadását. Így gondolta ezt ezer meg ezer szurkoló, akik mindig kitar-
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tottak a csapat mellett. Amíg az Üllõi úti pályán lépett föl a gárda, a szurkolók
száma mindig 20 ezer fölött volt, de a lelkesebbek a világ végére is elkísérték
kedvenceiket. Emlékszem, amikor az újpesti bõrgyár pályáján sikerült gyõzedel-
meskednünk, apám azzal nyilvánította ki diadalmi érzését, hogy papírtálcán virs-
lit hozott mustárral. Teli torokból biztatta Csikós Gyulát, akit végsõ kétségbeesés-
ében szemelt ki kapusnak az edzõ, s a negyvenéves kapus derekasan látta el
feladatát, bár félõ volt, hogy egyik-másik nagy vetõdése után a csontja törik.

Nem tudom, milyen érzésekkel szemlélte õ és a hozzá hasonló korúak so-
kasága a hétrõl-hétre ismétlõdõ vergõdést és szorongattatást. Õk, akik legen-
dás Közép-európai Kupa-gyõzelmeket ünnepeltek, Európa-hírû játékosoknak
tapsoltak, most lehajtott fejjel – de nem szégyenkezve! – baktattak haza. Kohut
helyett Koczó… Háda helyett Pamuki… a legendás középcsatárok helyett
Asbóth… Mégsem tágítottunk. Apám sem.

Aztán csökkent a nyomás. Csikós Gyula bácsi új játékosokat hozott, Sós
Károly pedig egész jó csapatot rakott össze. Ott álltunk a megújulást sejtetõ
meccsen, amelyen a Kertész, Orosz, Mátrai, Vilezsál, Fenyvesi csatársor sikerrel
ostromolta a szombathelyiek kapuját, s a vonat töltésérõl szemléltük a Honvéd
elleni meccset, amelyen Lóránt úgy rúgta föl Kertészt, hogy rossz volt nézni.
(„Kemény belépõ” – írta szemérmesen a sportlap.) Ennek a megújuló fiatal
csapatnak változatlanul Kispéter volt az oszlopa, ígéretesen bontogatta szár-
nyát az egyre érettebben játszó Dalnoki Jenõ, elõtte a szorgos Dékány, másik
oldalon a higgadtakat is sírba kergetõ Ombódi, aki saját 16-osán belül cselez-
getett, s nemcsak a szurkolókat bõszítette, hanem Kispétert is, aki apjukként
tüzelte és nyugtatta az ifjoncokat.

Apám még akkor is a lelátón üldögélt, amikor kedvenceink a Népstadion-
ban játszottak. Tanúja volt a tüneményes Albert „Flóri” feltûnésének és beéré-
sének. Róla mondogatta, hogy a régi nagyoknak méltó párja, aminthogy az is
volt. Még azokban az években is el- eljárt a Népstadionba, amikor a két zseniá-
lis edzõ, Mészáros „Dodó” és Lakat Károly összekalapálták az új „aranycsapa-
tot”, a Géczi – Novák, Mátrai, Dalnoki (Majd Páncsics) – Juhász, Orosz (majd
Kû és Szûcs) – Szõke, Varga, Albert, Rákosi, Fenyvesi (majd Katona) összeállítá-
sú gárdát. Mintha kárpótolta volna az ég a megpróbáltatásokért, ráadásul meg-
csodálhatta a tüneményes Varga Zoltánt, akibõl ha a természete engedte volna,
a legnagyobbak utóda lehetett volna.

Amikor betegeskedni kezdett, a televízióban követte a bajnokság esemé-
nyeit. Én is kezdtem elmaradozni, hiányzott mellõlem. 1978-ban hunyt el. Sze-
rencséje volt, sok mindent nem élt át, ami súlyos csalódásokat okozott volna
számára a közéletben. S vajon mit szólt volna, hogy csapatát ebek harmincad-
jára kiejtették az NB I-bõl? És mit mondana, ha az összeállítást böngészve elvét-
ve találna csak magyart, saját nevelésû játékost?...

Egy-két mondására máig emlékszem. Az egyiket valamelyik Honvéd elleni
meccsen fogalmazta: sose jó, ha a politika a pályára is betüremkedik. A csapat-
nak is, a politikusnak is csak árthat. A másikat az 54-es világbajnokság után
hallhattuk tõle: a vereség is lehet szép, ha megacélozza az embert. Biztos igaza
volt, bár ma is csüggedezem, ha kedvenc csapatom vert hadként vonul le a
pályáról.


