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K Ó S A   C S A B A

Bronzezüst

Papplaci

Valamikor az 1970-es évek elején eljutottam Jerevánba, az örmények vörös
kövekbõl rakott, nyári hõségtõl izzó városába. Csavarogtam, nézelõdtem – el-
tévedtem. Leintettem egy taxit.

Viharvert, rozsdásodó, zörgõ Zsiguli fékezett a járda mellett, göndör, fekete
hajú sofõrje mogorván kilökte az ajtót.

Míg a szállodámba tartottunk, próbáltam vele szóba elegyedni, morgott el-
lenségesen.

Fizetésnél, a tízrubelessel együtt, véletlenül egy száz forintost is elõhúztam
a pénztárcámból. A taxis szeme megakadt a százason.

– Ez milyen pénz? – kérdezte.
– Magyar.
– Ön magyar?
Bólintásomra varázsütésre átváltozott. Olajos homloka alatt nevetni kez-

dett a szeme, a barátságtalan árkok elrendezõdtek az arcán.  Bemutatkozott. A
keresztnevére ma is emlékezem.

– Gagyik. Régi örmény név – tette hozzá.
A pénzt, amit már elvett tõlem, udvariasan visszaadta, és megkért rá, hogy

ne szálljak ki a kocsiból. Késõbb majd visszahoz a szállodába, de elõbb fogad-
jam el a meghívását. Menjek el hozzá vendégségbe.

Akkoriban még nagyobb bizodalmam volt az emberekben, bólintottam.
Gagyikék a hegyoldalban laktak. Görbe utcákon csörömpölve kapaszkod-

tunk felfelé. Mindenütt szõlõlugasok borítottak sátrat az úttestre.
Gagyik bemutatott a családjának, aztán tüzet rakott a kertben, és húst tûzött

a nyársakra. Apró termetû, zömök, ám fürge ember volt.
Saslikot sütöttünk, s míg sült a hús, koccintgattunk az Ararát konyakkal.
Átjöttek a szomszédok is. Velük is inni kellett. Ahogy fogyott a konyak, óva-

tosan rákérdeztek 1956-ra. Amit hivatalosan hallottak róla, kezdettõl fogva nem
hitték. Lelkesedtek értünk, magyarokért, éreztem a szeretetüket.

Már esteledett, amikor Gagyik intett, hogy menjek utána a házba. Megmutat-
ta a szobáját. Odabenn már sötét volt, villanyt gyújtott. Fényképek elõtt álltam.

– Õ az édesapám. Õ nagybátyám. Õ a másik nagybátyám. Ez a fiú a felesé-
gem legidõsebb bátyja. Tizennyolc éves korában.

Fekete, sûrû örmény arcok néztek rám a falról. Katonafotók. Mind a négy
férfi elesett a második világháborúban. A fiú éppen Magyarországon, Mohácsnál.

– Küldték elõre õket mindenütt. Nekik kellett rohamozni…
Gagyik nagyapját, a nagyapja testvéreit a törökök ölték meg, a huszadik

század elején. A törökországi halálmenet és a második világháború ritkította
meg az örményeket annyira, hogy alig négymilliónyian maradtak a hazájuk-
ban.
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A katonaképek mellett függött még egy fénykép a falon.  Sportlapból kivá-
gott, kissé már elszínezõdött fotó. Ám ezt az arcot azonnal felismertem.

Két bokszkesztyû az áll elõtt, göndör haj, kis bajusz, csibészesen összecsip-
pentett szem.

Gagyik közel hajolt hozzám, éreztem a forró leheletét:
– Papplaci… – így egybeforrasztva a család és a keresztnév. – Papplaci…
A házigazda ökölbe szorítva rázta a két kezét, és csak ismételgette a hozzá

tévedt magyarnak, sugárzó arccal, égõ szempárral Papp Laci nevét.
Egy sokszor eltiport, kivérzett kicsiny nép fõvárosában voltunk, a brezsnyevi

idõkben. Az örmény tagköztársaságban.
– Papplaci… Papplaci!
Kis nép fia maga is, aki a legmagasabbra hágott, aki háromszor nyert olimpi-

ai bajnokságot, és a profik között sem talált legyõzõre. Aki végigverte a világ
Góliátjait.

A huszadik századi Dávid.

A hátrahúzós csel

Szegeden, a Tisza partján, ahol annyi történelmi és irodalmi emlék késztet
megállásra, egy kisded téren furcsa, oda nem illõ alakzatra figyelek fel. Henger
alakú kõoszlopra állítva zavarba ejtõ bronz-forma. Absztrakt alkotásnak szán-
hatták.

Közelebb lépve látom, hogy dehogy furcsa és dehogy alakzat. Tizenegy
futballcipõ. A tizenegy bronzcsuka füzérként fon körbe egy bronzlabdát.

Az oszlopon pedig felirat: állította az Aranycsapat emlékére Szeged városa.
Ott sorakoznak a nevek: Grosics, Buzánszky, Lóránt, Lantos, Bozsik, Zakariás,
Budai II., Kocsis, Hidegkuti, Puskás, Czibor.

Az ember – aki kisiskolás volt ama nagy csapat idején – önkéntelenül is
vigyázzállásba áll. A jó szegedieknek eszükbe jutott, ami másoknak nem: em-
lékoszlopot emeltek a legendás tizenegynek.

 De nem is tizenegyen voltak õk. Az oszlopon olvasható mindazon játéko-
sok neve, akik pályára léptek az aranycsapat tagjaként. Tartalékként – de hát
dehogy is voltak õk tartalékok! Gellér, Börzsei, Várhidi, Dalnoki, Szojka, Kotász,
Sándor Csikar, Tichy, Machos, Tóth Mihály… A világon csak egyetlen csapatba
nem kerültek be állandó játékosként. Az akkori magyar válogatottba.

Egy idõsebb házaspár lép mellém, a férfi kezében fényképezõgép. Körbejár-
ják az oszlopot, meregetik a szemüket. A férfi valamit magyaráz a feleségének,
õ ingatja fejét. Végül hozzám fordulnak. Francia nyelven kérdezik: miért van
ennek a szobornak ennyi alkotója? Azt hitték ugyanis, hogy az oszlopon az
alkotók nevét tüntették fel.

Magyaráznám, hogy jóllehet mûvészek voltak õk is, méghozzá a legnagyob-
bak közül valók, ám a szobrot éppen az õ tiszteletükre állították.

A turisták ezt már végképp nem értik.
Ráteszem a mutatóujjamat a névsorban Puskás nevére. A férfi betûzgeti a

nevet, és óvatosan megkérdezi:
– Puszkasz?
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– Õ! – és a bal lábamra mutatok.
– Aha! – üt a homlokára a férfi. Izgatottan, hadarva magyarázni kezd valamit

a feleségének. A futballcipõkre mutat, megsimogatja õket, aztán felvételt készít
róluk elölrõl, oldalról, hátulról.

– Puszkasz! Puszkasz! – nem tud betelni a váratlan boldogsággal.
A férfi a felesége kezébe nyomja a fényképezõgépet, és megáll a kis szobor

elõtt. Bal lábát fölemeli, köröz vele a levegõben, és hirtelen hátrafelé rántja.
Aztán elõre dõl, és úgy rúg a levegõbe, hogy csaknem elvágódik.

Befejezve a mozdulatsort, rám néz, értékelem-e a mutatványát.
Hát hogyne értékelném!
1953, London.  Wembley stadion.  Hat három. Puskás a jobbszélrõl kapja a

labdát, és háromfelé küldi a három angol védõt… Az õ híres mozdulatsorát,
legendás gólját mutatta be a külhoni vendég rendhagyó pantomimja.

Eddig is tudtam, hogy az Aranycsapat számunkra több, sokkal több, mint
egy futballcsapat. Ezek a fiúk visszafizettek mindenért. Tatárért, törökért, Ro-
dostóért, Világosért, Trianonért, a vasfüggönyért. Az örökké elvesztett szabad-
ságért. Végigverték a világot, az angolokat, a brazilokat, az uruguayokat, Moszk-
vában a szovjeteket. Dávid a földre fektette Góliátot. És csak egyszer, egyetlen
egyszer, Bernben…

De ezt hagyjuk. Elég vigasz az, hogy 2005 nyarán, a Tisza partján, egy már
idõsödõ antwerpeni úr eljátszotta nekem ama londoni hátrahúzós cselt.

Kocka

Puskás – Öcsi volt. Õ Sanyi. És a becenevén: Kocka. Spanyolországban
Cabezas de Oro, vagyis: Aranyfej.

Az Aranycsapatban, az aranylábú Puskás Öcsi mellett, az aranyfejû Kocsis
Sanyi.

Nyolcvan éves lenne ezen az õszön, ha élne. De már nem él, kerek három
évtizede.

Mi még, akik az 1950-es években mezítláb, a falusi réteken rúgtuk a labdát
– a fûzõs focilabdát –, tudjuk, hogy ki volt õ. Pedig akkor még nem volt televí-
zió, legtöbben csak a rádióban hallottuk, hogy: „Puskás lõ – gól”, és legalább
ennyiszer: „Kocsis fejel – gól!” A falunkba is kihozott filmhíradókban azért néha
láttuk õt játszani. Láttuk, hogy a gyorstüzelõ, tömzsi balösszekötõ mellett ott
van a vékony, magas jobbösszekötõ, aki úgy bólint rá a fejével a labdára, mint-
ha cölöpverõ géppel ütné le.

Ha a játszott mérkõzéseit nézzük, Kocsis Sanyi több gólt szerzett a magyar
válogatottban, mint Puskás. Hatvannyolc meccsen hetvenöt találatot. Az 1952-
es olimpián a magyar válogatott aranyérméhez, öt mérkõzésen hat góllal járult
hozzá. Az 1954-es berni világbajnokságon – ki ne könnyezne közülünk még
ma is, ha erre gondol? – nem gyõztünk ugyan, de a gólkirály a tizenegy gólos
Kocsis Sanyi lett.

Voltak, akik õt tartották a világ akkori legjobb csatárának. De belõle hiány-
zott az önérvényesítõ tulajdonság, ami nélkül még a legnagyobbakat sem ko-
ronázzák meg. Õ szelíd volt, csendes, visszahúzódó, soha eszébe nem jutott,
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hogy ünnepeltethetné magát. Õ megelégedett azzal, hogy a tizenhatos vonala
elõtt felemelkedik a levegõbe, és elemi erõvel bebombázza a labdát a kapuba.

Fejjel. Felhõfejessel. Mintha egy acélrugó lett volna beépítve a nyakába. De
nemcsak a fejelés nagymestere volt. Az akkori futballvilágban páratlan mutat-
ványként, a kapunak háttal állva is tudott gólt lõni. Ollózva. És képes volt arra
is, hogy ollózással szöktesse a jobbszélen Budait.

De csak a második lehetett a sorban, Puskás Öcsi mögött.
Az volt Spanyolországban is. 1956 után a korabeli világ legjobb klubcsapatá-

ban, a Barcelonában focizhatott volna – Cziborral együtt –, ha nincsen ott a még
jobb Real Madrid. Csatársorában Panchoval – az ágyúval –, vagyis Puskással.

Így aztán hiába lett kétszer is spanyol bajnok, hiába lõtt, fejelt több mint
százötven gólt a Barcelona színeiben, csak a „második magyarként” tartották
számon Ibériában is. Pancho ott is megelõzte Cabezas de Orot.

Ha Puskás Öcsi a népmesék gyõzelmes királyfijának született, õ tragikus
hõsnek. Nem érhette meg még azt sem, hogy – enyhülvén a politikai szemben-
állás – hazajöhessen a Népstadionba, ahol tombolva ünnepelhettük volna õt
is. Számára más sors rendeltetett.

Puskással sosem történhetett volna meg, hogy a lábára esik a borotválkozó
tükör. Sokkal nagyobb életkedv volt benne, sokkal több huncutság, kedves
csibészség.  Kocsis Sanyi melankolikus természete kellett ahhoz, hogy szinte
odakínálja a híres ollózó lábát az üveg-késpengének.

A sérülés nyomán derült ki, hogy trombózisos a lába. Negyvenöt éves volt,
amikor amputálták a lábfejét. Alighanem már ekkor elvégeztetett. 1960-ban, a
BEK negyeddöntõjében, törött vállal négy gólt fejelt és lõtt az egyik neves an-
gol klubcsapatnak. Törött vállal játszhat – élhet – egy focista. Fél lábbal nem.

De a családja talán még így is megtarthatta volna. Ám nem sokkal az ampu-
tálás után az orvosok gyomordaganatot állapítottak meg nála.

Kíméletlen fizikai és gyötrõ lelki fájdalom kísérte az utolsó hónapjait. Máig
sem tudható pontosan: végsõ megtöretésében maga választotta-e a halált?  Ki-
vetette magát a kórház harmadik emeleti ablakából? Vagy – a felesége látogatá-
sát várva – elõrehajolt és lezuhant onnan?

Kocsis Sanyi két éve, szeptemberben töltötte volna a nyolcvanadik életévét.
Lám – önkéntelenül – mindvégig úgy nevezem õt, ahogy gyermekkorunk-

ban megszoktuk, ahogy a focizás mámorában a falusi réteken, a grundokon
magunkra vettük az õ nevét. Volt akkoriban vagy másfél millió kis Kocsis az
országban.

De hát nem is lehet õ más a mi számunkra, csak: Kocsis Sanyi – mert ez az õ
felül nem múlható rangja.

Ez az õ halhatatlansága.

Lóri

Nem tudtam, hogy a földim. Csak most tudtam meg, hogy odahaza jártam
Vasban, és hallottam, hogy hazatért Lóri is. Felesége és leánya kérésére nemrég
hazahozták a hamvait Dél-Németországból, és újratemették Kõszegen, ahol
született.
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Tehát dunántúli fiú volt ez a gránitból faragott, nyers modorú focista, a sértõ-
en szókimondó, öntörvényû, ellenségeket halomszámra gyûjtõ futballedzõ.

Ritkán emlegetjük õt a legendás emlékezetû nagyok – Puskás, Kocsis,
Hidegkuti, Bozsik – mellett, pedig kivételes képességekkel áldotta meg a sors.
Már tizenhat esztendõs korában ifjúsági válogatott, aztán Erdély visszacsatolá-
sa után, a híres nagyváradi csapat játékosaként, magyar bajnok. Az 1940-es
évek végén félbetörik a sportolói pályafutása. Három hónapot ül a Csillag bör-
tönben, disszidálási kísérlet miatt. Rákosiék még megbocsátanak neki. Õ azon-
ban nem tesz lakatot a szájára.  Igazságérzete – no meg gyalulatlan természete
– miatt számûzik a futballcsapatok környékérõl is. Ha Puskás – aki a világ akko-
ri legjobb középhátvédjének tartotta õt –, utána nem nyúl, eltûnik örökre a
süllyesztõben.

De Puskás – latba vetve minden befolyását – visszaviszi õt a pályára, egyene-
sen a Honvédba. Lóránt – grundokon edzve, óriási önfegyelemmel – másfél
hónap alatt pótolja az elvesztegetett éveket. Hamarosan a címeres mezt is ma-
gára húzza. Hátul, a tizenhatos környékén õ az úr. A csatárok lepattannak róla,
a második-harmadik kísérlet után megjuhászodnak. Ha egy-egy kemény fiú
mégis megpróbál legénykedni, máris harsan Puskás Öcsi hangja:

– Mi az Lóri? Virgonc a középcsatár?
Akkor aztán Lóri rendet teremt. Zseniális csibésznek tartották, aki a bírók

szeme elõtt ártatlan tekintettel öklelte fel az ellenfeleket. Soha, egyetlen válo-
gatott mérkõzésen sem állították ki.

Ott volt Helsinkiben, az olimpiai aranyérmes csapatban. Ott Londonban, a
6-3-nál. Ott megannyi gyõztes meccsen. És ott volt 1954-ben, Bernben.

A többiek elõbb-utóbb kiheverték a csapást, õ képtelen volt feldolgozni a
fájdalmat. Hamarosan – még 1956 elõtt – le is mondta a válogatottságot. Moró-
zus lett, végképp bezárkózó. Valami eltört ebben a gránitemberben, aki soha
nem mutatta ki az érzelmeit.

Még azt sem engedték meg neki, hogy elvégezze a Testnevelési Fõiskolát.
„Emberszámba sem vesznek a hazámban!” – fakadt ki egyszer. 1961-ben – az
elsõ adandó alkalommal – elhagyta Magyarországot.

Németországban az a Fritz Walter karolta fel, aki Bernben megkeserítette
Lóri életét. A német azonban tudta, hogy Lóránt Gyula aranyat ér. Elindította
az edzõi pályáján. Fél tucat német csapatot edzett, a Schalkétõl a Bayern Mün-
chenig. Sikert sikerre halmozott, de sehol sem szerették.

Sõt, már-már gyûlölték. Mert vasfegyelmet követelt, százhúsz perces állóké-
pességet. A németek nem arról nevezetesek, hogy baj lenne a küzdõszelle-
mükkel, ám Lóri velük sem volt elégedett.

Szinte mindenkit megsértett maga körül. Világbajnok focistákat hordott le a sár-
ga földig, ha nem hajtották végre hajszálpontosan az utasításait. Aki lézengeni meré-
szelt a pályán – lehetett világsztár –, többé nem állt meg elõtte. Edzõi elveit röviden
fogalmazta meg: a gyõzelemhez munka kell. Munka, alázat. No és persze tehetség.

Legnagyobb sikerét akkor aratta, amikor a Bayern München  nyolc nullra
lelépte az Ajaxot. A mérkõzés után megrohanta a sajtó: mi a véleménye a fiúk-
ról? Mindössze ennyit nyilatkozott:

– Végre megértették, hogy mit akarok tõlük!
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A tudományos labdarúgás apostolait ezzel a szállóigévé lett mondatával sö-
pörte le:

– Frászt ér a tejcukorszint vizsgálat, ha a kapu elõtt lyukat rúgsz!
Egyszer egy újságíró megkérdezte tõle, hogy miért tartja a legszebb sport-

nak a focit.
– Azért – mondta a reá jellemzõ fanyar humorral –, mert a labda gömbölyû.

Ha szögletes lenne, az dobókocka lenne.
Németországban már nem lévén maradása, átment Görögországba, ahol

tárt karokkal fogadták. Pokróc természetét ott is gyorsan megtapasztalták, de
ez a veszettül káromkodó, ordítozó ember bajnokságot nyert a csapatával, a
PAOK Szalonikivel. A szurkolók tombolva ünnepelték.

1981-ben, május 31-én örökrangadót vívott a csapata. Aznap reggel a szállo-
dában maga elé meredve üldögélt a reggelizõ asztalnál.

– Mester – telepedett mellé a csapat egyik vezetõje –, miért olyan szomorú?
– Eszembe jutott ötvennégy – felelte. – Bern. A társaimra gondolok, akik már

nem élnek. Kocsisra, Bozsikra, Zakariásra… Azt hiszem, én leszek a következõ.
Este, a mérkõzés 71. percében lefordult a kispadról. Szívroham végzett vele.
Az ellenfél kapuja elõtt, az ötösön lyukat rúgott a középcsatára.

A párduc

Úgy mentek el lassan, egymás után, mint az utolsó negyvennyolcas honvé-
dek. Akik Damjanich tábornok vörössipkásaként harcoltak, akik még látták Bem
apót és Görgeyt… Nagy idõk nagy tanúi, akik szuronyrohamot indítottak a
tízszeres túlerõ ellen, egyszerre verekedtek a császár és a cár ármádiájával. Bár
levertek bennünket, és ránk erõltették újra a bécsi uralmat – míg éltek, élt
1848-49. Köréjük lehetett szõni „a hátha még egyszer, újra” legendáját, s ha
kényszerûen megbékéltünk is a kétfejû sassal, a borospohárral azért is rájuk
koccintottak a dédapáink: a negyvennyolcasokra.

Úgy mentek el egymás után õk is, a hátha egyszer mégis legendáját erõsítve
bennünk: Bozsik Cucu, Lóránt, Lantos, Zakariás, Budai II., Kocsis, Hidegkuti,
Czibor, Puskás Öcsi.

Õk még szembeszálltak az óriásokkal, rohamra mentek a brazilok, az ango-
lok, a franciák, az uruk, a szovjetek ellen. Õk még verték a világot. Õk elégté-
telt vettek minden sérelemért, ami bennünket ért a históriánk során.

Már csak ketten élnek közülük. A kapus és a jobbhátvéd. Grosics Gyula és
Buzánszky Jenõ.

És idén, februárban már Grosics is nyolcvanöt esztendõs lett.
Mikor is láttam õt elõször?
Legelõször, persze, az ötvenes évek elején, odahaza, a falusi kultúrházban,

a kéthetenként nálunk járó mozigépész jóvoltából, a sporthíradóban. Szent
áhítattal ejtettük ki az õ nevét is. Hiszen vele kezdõdött az Aranycsapat névso-
ra. Azt az összeállítást álmunkból felébresztve is fújtuk.

Aztán csoda történt, láthattam õt a valóságban is. A budai nagynénémhez
utaztam a tavaszi szünetben, és a keresztapám kivitt a Népstadionba. A londoni
angol-magyar visszavágójára, ahol hét egyre gyõztünk.
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A kapu mögötti szektorban álltunk, egy teljes félidõn át minden mozdulatát
láttam a fekete párducnak.  Akkor már így hívtuk odahaza, Vas megyében is.
Láttam, ahogy elõre hajolva fürkészi az ellenfél támadását, majd felcsavarodik
a felsõ sarokba tartó lövésre. Mintha rugók pattintották volna el a földrõl. Egé-
szen más volt így, mint a híradó elmosódó mozivásznán. Nem is értettem, ho-
gyan lehet olyan elképesztõ magasságba felemelkedni, s hogyan lehet aztán
földet érni, anélkül, hogy összetörné magát.

A világ akkori legjobb kapusát láthattam. Honnan is sejthette volna a falusi
kisfiú, hogy csaknem fél évszázad múlva a barátja lesz ez a világhíres focista?

1990-ben ismertem meg személyesen. Közvetlen, kedves, szerény ember-
nek.  Halkan beszélt, és a mosolyában szomorúság bujkált.

Ott felejtõdött a bánat, Bernbõl, 1954-bõl.
Nem is mertem elõhozakodni azzal a rettenetes nappal, pedig furdalt a kí-

váncsiság: elsõ kézbõl megtudni valami megnyugtató, elfogadható választ.
Inkább a londoni hat háromról kérdezgettem, és arról, hogy mi volt az Arany-

csapat titka.
– Egyetlen titkunk volt – felelte. – Imádtunk focizni. És örömöt akartunk

szerezni az országnak. A magyaroknak.
Esztendõkkel késõbb mégsem állhattam meg: szóba hoztam a világbajnoki

döntõt.
– Nem tudom… Nem tudom… – mondta kínlódva Grosics Gyula. – Nem

tudom, mi történt velünk. Máig sem tudok nyugodtan aludni miatta.
Most, még a nyolcvanötödik születésnapján is ide kanyarodom vissza, csa-

tavesztésünk helyszínére. Még mindig képtelen vagyok elfogadni, beletörõdni
abba, ami ott, Bernben megesett velünk.

Széttárja a karját megint, tehetetlenül. Álmaiban – mondja – ma is újra és
újra játssza azt a mérkõzést.

Hátha egyszer mégis megnyerjük.

Séfer

Hallom ma is, idestova hatvan év távolából a sportriporter vészjósló hang-
ját:

– Jönnek a nyugatnémetek! Jön Rahn, jön Séfer!”
Rahn, Fritz Walter, Séfer. Jöttek, egyre jöttek.
Látom ma is az andrásfai iskolaudvart, ahol a bazilikás lombkoronájú vén

ecetfa alatt – még a nagyapám ültette – megtelepedett a nyolc osztály. A földön
ülünk, törökülésben, vagy a vastagabb ágakról lógatjuk le a lábunkat, hallgat-
juk a rádiót.

A rádió maga is csoda: néhány hónapja vezették be a faluba a villanyt. Déri
Gyula, az iskola igazgatója kiállította a nagyiskola tornácára a hangerõsítõt,
kicsit recsegett, kicsit ropogott a készülék, de azért beharsogta az iskolaud-
vart.

A világbajnoki döntõ elõtti napon a mihályfaiakkal mérkõztünk a kovács-
mûhely mögötti réten – a mi futballpályánkon –, és kilenc hétre legyõztük
õket. A gyõzelem csak növelte az önbizalmunkat.
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De Bernben, a kettõ nullás vezetésünk után menny és pokol egybeszakadt.
Jött a tatárjárás, Mohács, Majtény, Világos… Görcsösen kapaszkodtunk egy-
másba, csupa falfehér arc, sírásra görbült száj.

– Jön Séfer, jön Séfer!
A németek balszélsõje volt, Schafernek írták a nevét. De ejteni Séfernek

ejtették, Szóval, a második félidõ vége felé jött Séfer, leadta a labdát Rahnnak,
és az éles, alsósarkos lövést Grosics nem tudta védeni.

Puskás még egyenlített, akik odafenn csücsültek az ágakon, leugráltak a
földre, csaknem kidöntöttük a hatalmas ecetfát. A bíró azonban, az angol bíró!
Ez a gaz! Ez a tatárvezetõ, ez a törökbérenc, ez a labanc, ez a Habsburg-talpnya-
ló nem adta meg a gólunkat!

Volt nekem egy osztálytársam, Séfer Imrének hívták. A legszegényebbek közé
tartozott, a szülei egy-két holdon gazdálkodtak. A faluvégen lakott, langaléta,
jámbor fiú. A döbbenet elsõ percei után reázúdult minden haragunk.

Ma sem tudom, mi játszódott le bennünk akkor. Micsoda düh tört ki belõ-
lünk, mint a tûzhányó, hogy fékezhetetlenül magával ragadjon mindenkit.

– Séfer! – ragadta meg a fiú karját az egyik nyolcadikos fiú. – Séfer!
Villogó szemmel feléje indultunk.
Imre felpattant, érezte, hogy ez most itt nem játék. Megérezte rögtön. Né-

hány öles ugrással az utcán termett. Tíz-tizenöt másodperc alatt harminc mé-
ter elõnyt szerzett elõttünk.

Elnyargalt a kovácsmûhely hídjáig, mint valami távolugró bajnok, átugrotta
az árkot, és hatalmas iramban keresztülszelte a futballpályát. Focimeccsen soha
nem tudott így nyargalni.

A rét mögötti falurészben laktak, oda igyekezett, a portájukra.  Futott, mint
a nyúl. Az andrásfai iskolások meg, mezítlábasan, véreres szemekkel, a kama-
szok fékezhetetlen, vérszomjas indulatával utána.

Hála Istennek nem értük utol. Hála Istennek.
Évtizedekkel késõbb, amikor megismertem õt, elmeséltem ezt a történetet

az Aranycsapat kapusának.
– Istenem! – mondta hosszú hallgatás után Grosics. – Istenem…
És könnybe lábadt a szeme.

Flóri

Két – legalábbis filmen megörökített – legendás gólja van a magyar futball-
történetnek. Az egyiket Puskás Öcsi lõtte, a másikat Albert Flóri.

A Puskás-gól 1953-ban kápráztatta el a londoni Wembley stadion százezres
közönségét. Puskás Öcsi egyetlen mozdulattal három angol védõt küldött el
három irányba. Ez volt a feledhetetlen hátrahúzós csel.

Albert Flórián 1959-ben ejtette ámulatba a földgolyó futballszurkolóit. El-
sõsorban, persze, a Népstadion százezres közönségét. Magyarország az NSZK
válogatottjával játszott – volt miért visszavágni. Bernért, az 1954-es világbaj-
nokság döntõjében elszenvedett felfoghatatlan vereségért. Svájcban magasan
mi voltunk a jobbak, öt évvel késõbb már a németek. Hiszen az Aranycsapat
1956-ban odalett.
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De a budapesti stadionban, a második félidõ második percében, a nyugat-
németek tizenhatosán felbukkant egy tizennyolc éves fiú. Egy csel jobbra, egy
csel balra, öten rontottak rá. És õ öt németet küldött el öt irányba. Ott feküd-
tek a földön elterülve, a labda pedig bevágódott a kapuba.

Ez volt a feledhetetlen, a máig felülmúlhatatlan Flóri-gól.
Lõtt Albert Flórián gólokat késõbb is, szép számmal. Lõtt fontos, emlékeze-

tes, gyönyörû gólokat. De olyan gól, mint az 1959-es, csak egyszer születhet.
Miként a hátrahúzós cselt sem lehet megismételni többé. Mert isteni ajándék-
ban a kivételes tehetségek, a futballzsenik is csak egyszer részesülhetnek éle-
tükben.

Másféle dicsõségekben, persze, igen. Albert Flórián többszörös magyar gól-
király volt. Volt világbajnoki gólkirály is, 1962-ben, volt olimpiai bronzérmes,
UEFA kupa gyõztes a Ferencvárossal, volt Európa-válogatott, világválogatott –
és 1967-ben elnyerte az Aranylabdát. Egyedül a valaha pályára lépett magyar
labdarugók közül.

Amikor halottak napján hozzám érkezett a hír a haláláról, elszorul a szívem.
Olyan fájdalmat érzek, mintha a közeli rokonomat, a barátomat, a pajtásomat
veszítettem volna el. Pedig nem ismertem õt személyesen.

De a hírtõl felbolydulnak az emlékek, és peregni kezd egy film. Az ifjúsá-
gom filmje.

Az Aranycsapat után még volt egy nagy csapatunk. Az Ezüstcsapat. Az a
Göröcs-Albert-Tichy belsõhármas! Az a Bene-Göröcs-Albert-Farkas-Rákosi csa-
társor! Láttam õket a valóságban, többször is, láttam õket a televízióban, ne-
megyszer. Boldogság volt nézni õket, mert õk még focisták voltak. Varázslók.

Ezüstcsapatnak nevezem az övékét, csak ezüstnek. De ha ott lett volna kö-
zöttük egy Puskás és egy Bozsik, menten arannyá változott volna az a váloga-
tott is. És még a chilei és az angliai világbajnokságot is megnyerhettük volna.

A nyugatnémetek elleni 1959-es, népstadionbeli mérkõzés filmkockái is
megjelennek az emlékezetem képernyõjén. Micsoda szerencse – most érzem
csak –, hogy azon a meccsen ott ülhettem a lelátón, a németek kapuja mögött,
és közelrõl láthattam azt a fenséges jelenetet.

Hatalmas, szõke, germán tornyok mindenütt: a tizennyolc éves magyar be-
tör közéjük. Néhány másodperc, és az öt gladiátor az orrára vagy hátára esve
hever a füvön.

Flóri pedig lõ. Belövi a magyar futballtörténet második számú legendás gólját.
És most õ is elment.
A fociemlékekbõl éltünk már eddig is. Ezután még inkább.

A tartalék

Azt hittem – mert visszavonultságában rég kimaradt a hírekbõl –, hogy már
nem él. Azt hittem, mert amikor Grosics és Buzánszky a Nemzet sportolója
lett, róla szó sem esett. Egyszerûen elfeledkeztek róla. Vidéki fiú volt õ is, mint
két társa, csakhogy õt ott is hagyták mindvégig ebben a „vidékiségben.” És õ
nem szólt, nem nyújtotta fel a karját, hogy én is itt vagyok.

Igaz, tartalék volt. Akkor játszott az Aranycsapatban, amikor Bozsik megsé-
rült. Néha akkor is, amikor, jobb formában lévén, kiszorította Zakariást. Ilyen-
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kor – jobbfedezet létére – a balfedezet posztján szerepelt, Bozsik mellett. Ho-
lott eredetileg jobbfedezet volt.

Sorsát alapvetõen Puskás határozta meg. Amikor a salgótarjáni fiút a Hon-
védba akarták vinni, ahonnan biztosan beválogatták volna a nemzeti tizenegy-
be, Puskás azt mondta:

– Elég nekünk egy Bozsik!
Mert a másik õ lett volna. A világ akkori legjobb jobbfedezete mellett nem

fért el egy másik, majdnem azonos tudású és tehetségû játékos. A zseniális
mûvész mellett a másik mûvész.

Szojka Ferenc balszerencséje ez a „majdnem” volt. A világ bármelyik futball-
válogatottjában állandó kezdõ lett volna. De az Aranycsapatban csak a tizen-
kettedik játékos lehetett.

Így is tizenötször játszott abban a válogatottban. Bernben például, amikor
kilenc nullára vertük a dél-koreai csapatot. Budapesten, amikor egyaránt négy
egyre gyõztünk a csehszlovákok és az osztrákok ellen. Ott volt 1955-ben, Stock-
holmban, a svédek elleni hét hármas meccsen. De nem volt ott 1954-ben, a
Wembleyben. És mi annak a londoni hat hármas csapatnak az összeállítását
tanultuk meg egyszer s mindenkorra, éppen úgy, mint a nagyvilág.

Nyurga, szõke fiú volt. Én még – Budapestre került diákként – láttam játsza-
ni õt, igaz már nem az Aranycsapatban. De a franciákat az õ vezényletével gyõz-
tük le kettõ nullára. Ekkor játszott utoljára a magyar válogatottban, idehaza.
Külföldön még felhúzta néhányszor a címeres mezt, aztán NB II-es kettes játé-
kos lett. Másodosztályú – mert a csapata, ahol egész életében játszott, a Salgó-
tarján 1958-ban kiesett az NB I-bõl.

Tárt karokkal fogadták volna bármelyik fõvárosi csapatnál, õ maradt a
tarjániakkal, alázatosan és szerényen végigfutballozta velük a másodosztályú
mérkõzéseket.

Õ, a nagy Szojka, akinek a nevét akkor még minden kisdiák ismerte. De ma-
radt az SBTC-nél. Nem érdekelte a pénz, nem a hírnév. Mert salgótarjáni fiú volt.

Ott született, ott élt nyolc évtizeden át – és ott is halt meg. A nyolcvanegye-
dik életévében.

De mintha már jóval elõbb eltemették volna. Senkinek eszébe nem jutott,
hogy amikor Grosics Gyulának és Buzánszky Jenõnek igazságot szolgáltattak,
és végre elnyerték a Nemzet sportolója címet, mellettük, harmadikként Szojka
Ferencnek is meg kellett volna kapnia ezt a kitüntetést.

Ehelyett – afféle kárpótlásként – halála elõtt néhány hónappal megjutal-
mazták a Magyar Sportért díjjal.

Annak a II. fokozatával. A másodikkal.

Bronzezüst

Egy, az olimpiák történetérõl íródott könyvben olvastam a két japánról – a
nevüket, szégyenszemre elfelejtettem már. De azt hiszem, hogy nem is a nevük
a fontos.

A 1936-os berlini olimpia rúdugró versenyének döntõjében minden magas-
ságot megugortak. Csupán az utolsó kísérletnél verték le a lécet. Valaki, más
nemzetbeli az utolsó pillanatban megelõzte õket.
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Mivel a két rúdugró hajszálra egyformán teljesített, a versenybírák nem tudtak
különbséget tenni közöttük. Jobb híján sorsoltak. Így lett az egyik japán második,
a másik pedig harmadik helyezett. Az egyik tehát ezüst-, a másik meg bronzérmes.

De nem sokáig. Mert a második helyezett nem érezte igazságosnak, hogy
sorsolással döntöttek közöttük. Nem tudott örülni az ezüstéremnek.

Amikor hazaérkeztek Japánba, úgy ünnepelték õket, mintha mindketten
ezüstérmet nyertek volna. De az egyik fiú nyakában mégiscsak bronzérem ló-
gott. Az ezüstérmes elkérte tõle a bronz medált, és a két éremmel felkeresett
egy ötvösmûvészt.

– Mit óhajt? – kérdezte az ötvös.
– Egyesíteni szeretném a két érmet!
Másnap visszament az érmekért. Az ötvös mindkét érmet félbe vágta, és a

vágás mentén összeforrasztotta az ezüst fél érmet a bronz fél éremmel.
Így született meg az olimpiák, a sport történetének egyedülálló kincse.
Arról nem olvastam, hogy a rúdugrók barátok voltak-e. Talán nem is voltak

azok. Talán odahaza, a hazai bajnokságon keményen küzdöttek egymás ellen.
De a küzdelmen túl ismertek egy másik fogalmat. Az ezüstön és a bronzon

kívül egy harmadik színt.
A bronzezüstét.

Norvég-magyar

Gyurta Dániel valami hideglelõs hajrával, világcsúccsal gyõzte le London-
ban – a kétszáz méteres mellúszás olimpiai döntõjében – a félelmetesen hajrá-
zó angol versenyzõt.

Volt egy pillanat, az utolsó métereken, amikor úgy tetszett, hogy minden
elveszik. A Gyurtánál fejjel magasabb – az otthoni közönség tombolásával buz-
dított – angol megindította a végsõ rohamát. Elállt a szívverésem. Még két kar-
csapás, és beéri Danit, s mert nagyobb lendülettel érkezik a falhoz, jobb be-
nyúlással megszerzi a gyõzelmet.

És akkor mintha valami rejtett, felszín alatti rugó lépett volna mûködésbe, a
vízben megnõtt és kinyúlt a magyar fiú, és õ csapott be gyõztesként a célba.

Magyarországon azon az estén milliók ugrottak talpra a képernyõk elõtt. A
tereken, a kivetítõk elõtt ölelkeztek az emberek. Senki sem tudta: mi történt,
hogyan történt, honnan volt még mozgósítható ereje a mi versenyzõnknek. Mi
az a mozdulat, az a titkos fogás, amellyel egy hajrázó mellúszó – jószerével
önkívületi állapotban – egyszerre tíz centimért nyerhet a habzó víz hátán.

De Gyurta Dániel tudta. Az eredményhirdetés után, még a dobogón állva,
az égre emelte a jobb keze mutatóujját. Az újságírók késõbb megkérdezték
tõle: mi volt ez a mozdulata. Megrázta a fejét.

– Az én titkom – felelte.
A titokra aztán hamarosan fény derült. Gyurta Dániel ugyanis bejelentette,

hogy elkészítteti az aranyérme másolatát. És elküldi azt Norvégiába, Alexander
Dale Oen családjának. Alexander ugyanis a barátja volt. Az edzõtársa, szintén
mellúszó. Az olimpián azonban már nem indulhatott el, mert a londoni verse-
nyek elõtti hetekben – edzés után – szívrohamban meghalt. Huszonkét éves
korában. A magyar és a norvég fiú éppen egyidõsek voltak.
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Amikor a dobogó legfelsõ fokán Gyurta Dániel felmutatott az égre, elhunyt
barátját köszöntötte. Alexander Dalet, aki nem szállhatott versenybe az arany-
éremért. Gyurta a kétszáz méteres mellúszás nagy esélyese volt, a norvég fiú a
száz méteres mellúszásé. Bár Dale nem állhatott fel a londoni rajtkõre, mégis
ott volt az uszodában, és súgott a mi fiunknak. Gyurta az utolsó métereken
emlékezett rá, hogy mit tanult Dalétól, akivel oly sokat edzettek együtt.

Tõle tanulta, hogyan kell sprintelni a rövidebb mellúszó számban. És õ úgy
sprintelt, az utolsó, a legutolsó erejével, úgy pattintotta ki a titkos rúgót a min-
den erõt felemésztõ kétszázas döntõben.

A barátot, az edzõtársat is megilleti hát az aranyérem.
Gyurta a saját aranyérme hû másolatát kívánta elkészíttetni egy ötvösmû-

vésszel – a saját költségén – a norvég úszó számára. A Nemzetközi Olimpiai
Szövetség ezt nem engedélyezte. Aranyérmet csak a bizottság adhat át, és csak
az olimpiai gyõztesnek. Gyurta terveztetett hát egy egyedi aranyérmet, és azt
vitte el az új esztendõ elsõ napjaiban Oslóba.

A norvég fõváros sportcsarnokában átnyújtotta a medált Alexander Dale
Oen testvérének, majd átölelte õt.

Az arénában négyezer hûvös norvég pattant fel a helyérõl, és zengett perce-
kig a „Gyurta! Gyurta!”

Nem vagyunk mi egyedül Európában. Norvég-magyar két jó barát.

.

Grosics gólöröme


