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Németh István Péter

Jékely-érem
„…új ifjúság tülekedésein / keresem régi 

mozdulatainkat.”

(J. Z.: Futballisták)

„Mint pincér, Kosztolányit tartom meste-

remnek… / …akár mintha CRUYFFot…”

(E. P.: Pápai vizeken ne kalózkodj!)

Hány futballpályán is focizhattam boldogult ifjúkoromban? Kölyökként a sa-

lakos MÁV TIAC-on, középiskolásként a szintén salakos keszthelyi edz�pályán 

meg a pápai (helységnév értelmében itt a szó) Perutz gyepén. A Balaton-parti 

szakmunkások csapatának 1975-ben hármat rúgtunk, mi, TÜRR-ös gimnazis-

ták, kett�t a góljainkból én szereztem. Az els�t úgy, hogy a legels� percben 

szemtelenül elcsíptem egy labdát, mit hátrapasszoltak a kezdés után. Olyan 

csíkos szerelésben játszottunk, mint amilyenben a franciák ellenünk a vb-n, 

1978. június 10-én, egy helyi sokad’osztályú csapat mezében. (Baróti Lajos le-

génysége és a gall kakasosok egyaránt hófehér mezben akartak pályára lépni… 

A franciáknak kellett kényszerb�l átöltözni, így is kikaptunk 3:1-re.) Keszthelyen 

hát úgy nézhettünk ki, mint a bohócok… Nem mint a szomorú fehérbohócok, 

hanem mint a tiritarka franciák Mar del Platában.

Számomra a falusi futballpályák gyepe a legismer�sebb, ami dehogyis 

csak f�: csupa tarack, vakondtúrás Nemesgulácson, Káptalantótiban, Diszel-

ben, Zala szentivánon, Balatonmárián és a Duna melletti Tahin. Csak költ�i 

túlzásként emlegethet� velük kapcsolatban a smaragdzöld gyep. Kiskatona-

ként Magyarbánhegyesen vettek körbe a pálya körüli jegenyék. A bitumenezett 

kispályák veszélyeit ismertem, megúsztam: Tapolcán, a  f�városban (a  BEAC 

aszfaltját), valamint Balatonfüreden. Tornatermekben igyekeztem gólba terelni 

a labdát Pápán, a Ménesi úti és a Vári kollégiumokban, utóbbi helyszínen Pál-

falvi Lajossal egyérint�ztem talán a legjobbat (Mándy-omázs.) Vezettem végig, 

ám a végén kikaptam 1 vagy 2 góllal.

Ahogy mentek az évek, úgy a csatárposztról egyre hátrébb húzódtam. Végül 

dérütött pasasként már beálltam a kapuba.

Nagyon hízelgett ifjúságomnak, hogy 1974 óta a becenevem Cruyff volt, 

de mint a hollandus 14-est keresztnevén, Johann-nak is hívtak. Óh, ez a 

Johann! (Amszterdamban született 1947. április 25-én.) Ahányan voltak, any-

nyiféleképpen mondták a nevet: Krujf, Krojf, Krüjf, Krajf, Krejf és Krájf. Pápán 

a gimnáziumban úgy ejtették e beceszót, hogy: Krojf. Szed� Bea, aki gyönyö-

r�en hegedült, azt kérdezte végül, miért szólítanak engemet Golfnak, amikor 

olyan szépen hangzik az István. Tóth Jóska bácsi, a  testnevel� tanárunk, 

aki egyik hajnalban fogadásból fejen állt a Pet�fi  gimnázium kéményének 

tetején, úgy hívott, hogy: Krujf. S  csak kés�bb tudtam meg Németh László 
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könyvéb�l, hogy Varjú Dezs� bácsi meg a Bacilusvadászok szerz�je miatt 

nevezett Kruifnak.

Állítólag csikófrizurámmal egészen hasonlítottam a háromszoros arany-

labdásra. Legrégibb szeretteim még ma is így hívnak: Cruyff. Mivel jó ideje 

öregfi únak számítok, a hatvanon ugyan innen, mégis megdöbbentett, hogy a 

futball-legenda, kinek alteregója lehettem, ismét komolyan megbetegedett. 

Szívm�tétje sikerült 1991-ben, s ugyan éveken át panaszmentes volt, ám most 

tüdejében rosszindulatú daganatot találtak. A 68 esztend�s Johann Cruyff mes-

ter gyógyulásáért legyen tehát ez az érem, amit megannyi összegy�jtött sport-

történeti dokumentumból és a hozzá írott versemb�l (egy kölyökkori epizódot 

rekonstruálandó életrajzi költeményb�l) ezennel véglegesen összeforrasztok.

I. 1971. június 2-án a Panathinaikosz–Ajax BEK-dönt� elején édesapám rá-

mutatott a fekete-fehér képerny�n a görög kispadra, megkocogtatta körmével 

a készülék üvegét: Nézd, ott van Puskás Ferenc! (Édesapám Öcsi bácsi miatt a 

görögöknek drukkolt, én meg kezd� holland-hív� voltam már. A Cruyff vezette 

Ajax nyert 2:0-ra. Ám ahogy a Panathinaikosz eljutott a dönt�ig, az a csoda nem 

kicsit Puskásnak volt köszönhet�.)

Johann Cruyff 1973 decemberében került az Ajaxtól át a Barcelonához. 

Megkérdezték t�le, nem sajnálta-e otthagyni a hazáját? Így válaszolt: Kétéves 

szerz�dést írtam alá. Természetes, hogy minden mérk�zésen teljes er�be-

dobással küzdök új klubom színeiért, de azt is elhihetik, hogy belül hollandus 

maradtam. S majd megnézhetik jöv�re, hogyan harcolok hazám színeiben a 

világbajnokságon.

A  legszebb focit 1954-ben Magyarország nemzeti válogatottja játszotta. 

Mégsem lett világbajnok. A  legszebb focit 1974-ben Hollandia nemzeti válo-

gatottja játszotta. Mégsem lett világbajnok. Mindezt többen le is írhatták már, 

de hadd tegyem hozzá azt, ami személyes, hogy 1954-ben igen szomorú volt 

édesapám, s hogy 1974 nyarán én szintén nagyon szomorú lehettem, hiszen 

a szép foci veresége miatt még a hollandok bukása fölött is �szintén bánkód-

ni tudtam. Apák és fi úk. Gy�jtöttem a bélyegeket. Azon a nyáron a holland 

posta nyakán maradtak azok a korán megnyomott fi latéliai remekek, amelyek 

Cruyffék diadalát hirdették. Nem mentek a tulipános ország gy�jt�i az els� 

napi bélyegzésre (FDC). Ugyanekkor Zánkán, az úttör�városban egy devecseri 

tornatanár azt mondta nekem a kispályás meccs után, hogy nagyon hasonlítok 

Johann Cruyffra. Ez a kitüntetés koronázta meg pubertáskoromat. Szeptember 

els� hetében a pápai Bocsor István Kollégiumban behívtak a negyedikesek a 

tanulószobájukba. Meg voltam szeppenve, hogy na, itten most szecskázás lesz. 

Helyette odaállítottak egy majdnem életnagyságú Cruyff-poszterhez, s rövidke 

méregetés, hasonlítás után azt mondták: kiköpött Cruyff. Onnantól kezdve lett 

holland becenevem, s  legtöbbször Krojfnak hívtak, ahogyan már említettem. 

Rendes nevemet többen nem is ismerték Pápán, s  ez nekem több volt mint 

megfelel�: én vagyok az, aki nem vagyok. Mintha ráhagyhattam volna a nem-

szeretem dolgaimat a nagy sztárra, aki el�tt nyilván pitiáner dolognak t�nt, ha 

elcsenték a pénzemet, ha fölhúzták ünnepi cip�met – egyszer és mindenkor-

ra – köznapokon. Végérvényesen. Meg hogy mezítelen hátamra esett a kürt�t 
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támasztó parazsas fa a reggeli álmos mosdás során. S ha kinevettek a lányok. 

Vagy elégtelen lett a matekdolim. És hogy nagyon hiányzott az otthoni szobám. 

Hogy élhetetlennek és versenyképtelennek éreztem magam az er�sebb falusi 

fi úk között. Hogy azt sem tudtam, mi lesz velem, s nem a gimnázium, ám az 

egy-két témazáró dolgozat után. Meddig tudok elpókfocizni innent�l? Lassan 

lendültem bele a dolgokba.

Johann Cruyff lassan lendült bele – Barcelonában. (Helyére a hollandok 

Varga Zolit vitték.) A katalán városban talán Kocsis és Czibor óta nem is láttak 

az ottaniak hasonló tehetséges játékost. A kis Cruyff valójában ötesztend�sen 

kezdett az Ajaxban focizni, ahová édesapja vitte el. Buckingham és Spurgeon 

edz�k vették kezelésbe a soványka fi úcskát. (tízéves még, amikor elveszíti 

édesapját. Mamája kantinos az Ajaxnál.) Sokat er�södött, gyakorolt szorgalma-

san. Kamaszkora semmiben sem különbözött egy angyalföldi proliétól, ugyan-

úgy el kellett vállalnia az alkalmi munkákat. Okosodott.

„Igyekeztem mindig vagy jó el�készít�, vagy jó befejez� csatár lenni. Mert 

ez a két dolog együtt sohasem megy.” Utóbbira már Rinus Michels kezei közt 

jött rá. Neeskens lett Amszterdamból a legjobb barátja, Barcelonában is ház-

szomszédok voltak, nem csupán klubtársak. Cruyff apósa, Cor Coster (Danny 

papája) intézte az anyagi ügyeit, aki Hollandiában ékszerészként dolgozott. Az 

argentínai vb el�tt 3 esztend�vel még azt nyilatkozta: „A válogatott csapatban 

való szereplés kedvéért bármikor lemondok még a legjobb klubcsapatban 

való játékról is.” A németországi vb után úgy jellemezték, hogy a holland Till 

Eulenspiegel, hogy a holland válogatott Rembrandtja, hogy a repül� hollandi, 

hogy a modern futball Di Stefanója… Játékát a szakemberek sorra elemezték, 

s arra jutottak, hogy Cruyff a játék középpontja. Rifé azt mondta róla: „Cruyff 

kivételesen intelligens futballista. A  játékot összefogó és irányító készsége 

szinte fantasztikus. Az ember észre sem veszi, s uralma alá kerül. Az is külö-

A kölyök Cruyff a kályhánál
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nös erénye, hogy a legcélszer�bb eszközök és módok megtalálásával le tudja 

egyszer�síteni a játékot.”

Az els� barcelonai években fölmerült a kérdés, hogy visszajön-e egyáltalán 

Hollandiájába, s  ha igen, szül�hazájának melyik klubját választja majd. Azt 

rebesgették, hogy bizonyára a leggazdagabbat. Ami akkoriban a Feyenoord 

volt…

1978. június elején szóbeli érettséginkre készültünk, s a blokkos Cseme-

gében a pápai Kossuth strasszén Bozsik Józsefre gondoltunk pohárka üdít�ita-

lunk vagy kávénk mellett, mert még fönn maradtunk. (Nagyon rossz éjszakám 

volt, nem aludtam semmit. Az érettségi fényesen sikerült, a banketten folyt a 

borocska.) Cruyffnak szólított még mindenki. Johann Cruyff sajnos nem játszott 

ezen a vb-n. Hollandia éppen csak továbbjutott a csoportjából, mert kikapott 

a skótoktól. Igyekeztem megérteni Cruyffot, de dühös is voltam rá ekkor. Meg 

egyáltalán: szomorú kamasz. (Bozsik akkor hunyt el, s el�tte elárulta nékünk 

az egyik titkot: „Mi sohasem a partnert játszottuk meg, hanem az üres teret.”)

1978. június 25-én volt, bölcsészkari felvételi vizsgám el�tti este, a  kö-

vetkez� vb-dönt�, az Argentína–Hollandia összecsapás. Életemben el�ször 

láttam színes tévét, a  rokonoknál Kispesten. A hollandok a szokott narancs-

sárga szerelésben, de immár Cruyff nélkül… Hol volt már az az olimpiászi 

évvel azel�tti vígság, ami tapolcai földim, Somos István bácsi tudósítása fölött 

a közelmúltban elfogott: „…a holland szurkolók! Nagy, boldog, narancssárga 

tömeg, csupa der� és csupa mackós jó kedély. Nem volt azokban csipetnyi ke-

ser�ség vagy rosszindulat. Egyetlen céljuk volt: hogy közelr�l imádják fi aikat, 

ha esik, ha fúj. Negyvenezer kocsival szállták meg a nyugatnémet Autobahnt, 

kórusban bömbölték Hannover utcáin az ismert musical slágerét – csekély 

módosítással: – Johann Cruyff, superstar…” A  dalszöveg eredetijében Jesus 

Cri’, superstar… szerepel. J. C. a monogramja a Megváltónak és a játékosnak 

egyaránt. Sylvia Plath is J. C.-ként jellemzi az újságíró-tanítványok mesterét a 

kurzuson Üvegbura cím� regényében. Túlzás, hát persze hogy túlzás. Mi akkor 

már, 1980-ban, a pápai repül�, Farkas Berci nevét tanultuk.

Cruyff Los Angelesbe, az Aztecsba igazolt jó pénzért. Rinus Michels lett az 

edz�je megint. A  Cosmosszal (Beckenbauer gárdájával) és a többi amerikai 

klubcsapattal szemben az Aztecs csupa európai játékost szerz�dtetett. Kottánt 

az MTK-ból. J. C.-ra ekkor mondták csak igazán, hogy „szupersztár”, mégpedig 

„a kaliforniai futball messiása”.

Aztán Cruyffról a Labdarúgás 1983. májusi száma azt írta, hogy hazatért az 

Ajaxhoz. Amerikából el�ször a spanyol másodosztályba, a Levantéhez ment, az-

tán vissza a fi atalok közé, Amszterdamba. Nélküle 23 év volt abban a csapatban 

az átlagéletkor. Az átlagnéz�számról is egy pontos adat: tízezerrel n�tt.

Majd az edz�sködés évei jöttek. Johann Cruyff, az Ajax menedzsere emel-

hette magasba a KEK-trófeát 1987. május 13-án. Egy miskolci kollégiumban 

néztük tanítványaimmal a dönt�t kiránduláson. A hollandusok a lipcsei Loko-

motivéval kerültek a fi náléba. Egyetlen gól döntött, mint megannyi BEK-dön-

t�n és olyan rangadón, ahol óriási a tét. Az egyetlen gólt az Ajaxban utoljára 

szerepl� Marco van Basten rúgta, aki szeptembert�l már a Milant er�sítette. 

(Cruyff csapatkapitánysága idején az Ajax 1971 és 1973 között háromszoros 

BEK-gy�ztes lett. 1970-ben itt játszott a Spartak Trnava elen Nagyszombatban.)
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Johann er�s dohányos lett a kispadon – kár volt Menottiként pöfékelnie, 

rongálnia szívét. Ám minden mást tudott. Johann Cruyffot mint edz�t Ronald 

Spelbos emígy jellemezte: „Johann egészen más, mint a többi edz�. Egyetlen 

szempillantásával képes bennünket irányítani. S taktikai elképzeléseihez, ami 

különben számára szinte szent dolog, minden körülmények között ragaszko-

dik. S ez a harcmodor abból áll, hogy a csapat valamennyi játékosának a hely-

zethez alkalmazkodva els�sorban támadnia, de szükség esetén védekeznie is 

kell. Ráadásul mindez nem is újdonság, hiszen nálunk az Ajaxban mindezt már 

a legfi atalabbaktól, a 8-9 évesekt�l is megkövetelik. S még valami… Johann 

tisztában van azzal, hogy mi valamennyien t�zbe mennénk érte, tudja, hogy 

mindannyian a legjobbat szeretnénk, gy�zni akarunk, s ezért egy-egy esetleges 

hiba után sem korhol, szid bennünket, hanem éppen ellenkez�leg, vigasztalja, 

jó szóval bátorítja azt, akinek valami talán nem úgy sikerült, ahogyan szerette 

volna, ahogy a csapat érdeke is megkövetelte.”

1988-ban Cruyff edz�ként is elhagyta az Ajaxot. Újra a Barcába ment, nem 

mint énekes, de mint énektanár folytatta tréneri pályáját. Jordi nev� fi ából szin-

tén futballista lett. 1974. február 9-én született, s apjától katalán nevet kapott. 

(Vesd össze Kormos István Katalánok cím� versével!) Jordi – édesanyja sz�-

keségét örökölte –, azt hiszem, a 2001-es UEFA-kupadönt�ben játszotta élete 

meccsét. Liverpool–Deportivo Alaves 5:4. Jordi Cruyff a 88. percben a spanyol 

kis csapat színeiben gólt szerzett. Május 16. volt. A mérk�zést Dortmundban 

játszották. Sajnáltam Cruyffot, az ifjabb Cruyffot is, hiszen ha gy�z, azt a Li-

verpoolt fekteti két vállra, amely az el�dönt�ben a Barcelonát búcsúztatta, ha 

egyetlen góllal is. Gerrard, Fowler, Babbel, McAllister – a nagyok ismét egyet-

len találattal többet szereztek, mint a lelkes és szintúgy nagyon tehetséges 

Alaves-játékosok. A  spanyolok, látni való, szebben játszottak. S  mégis, ami 

mégse. Apa meg fi a több kudarcot élt át a fi nálék miatt, mint diadalt. S nekem 

– vesztesekként is – mindig szimpatikusabbak voltak legy�z�iknél. Mintha a foci 

nyelvén Rilke utolsó költ�i töredékének igazát bizonygatták volna: gy�zelem 

nincs, minden csak kitartás.

II.

Kihullt lapokra Johann Cruyff irkájából

Rajzóra reprók valami �rjárat éjszaka

Nehogy évezredek feledjék

Iskolapad fedelére körz�vel véste

Az AJAX 11ét

Füle pirul minap grundon

Az 5ésfelesen belül mégis fölél�tte

Nelly Zwaan huga Paalma fájdalom látták –

Ma próbajáték az ifi  2be
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Várost gyakran került

Biciglivel vagy gyalog

Halat a heringet � hozza piacról régóta

Mivel nagy gyerek

Amstel hídról hajította holott

Alig harapott bele hol csobbant sajtja kenyere

Sikongó sirályhad osztozott

Uzsonnáján vele

Ebédid� ilyenkor pompás passzait

Bámészni hársak alatt h�söt

Kerestek mindég virághagymások

Irigyelték pocakos gyémántköször�sök

9es végállomás

Nem kérdték mit akar itt

Lábánál csikkek horpadt sördoboz

1 zászló rongya fönn tribün anyja takarít

Öltöz� félti karóráját

Bol és Dul üvölt hogy kuss van

Senki sem pisszen majd mind röhög

Ni ketyeg a fapapucsban

Szertáros dérütött pasas

Vállára vetve a hálót cipeli

Elmen�ben nyom fejére barackot

Hálója labdákkal teli

A pálya szélén csak áll még

Ám csurom víz már narancs dressze

Szíve kalimpál de úgy de úgy és nincs

És nincs szava sincs hogy mindezt megnevezze


