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 Az utolsó, ami belém vág, mint a jeges ré-
mület, egy felismerés, mi van akkor, ha min-
dent rosszul értelmeztem, és a jelek épp el-
lenkező okból jöttek […]” (Omlás, 14.)
 (Jassó Judit: Kaszt. Fiatal Írók Szövetsége, 
Budapest, 2019. A borítót Dushan Lechky Tree 
Alien című képe alapján Nagy Norbert tervezte.)

„Vajon egy 
sport-e csak, 
tényleg, a 
futball?”
Kukorelly Endre Pálya avagy Nyu-
gi, dagi, nem csak a foci van a világon 
című könyvéről

Demeter Györgyi

Vajon lehetnek-e 
még a sportiroda-
lomnak kiaknázatlan 
lehetőségei? Nem 
lesz-e bukás megje-
lentetni egy újabb 
könyvet a futballról? 
Tudjuk, sikeres, de 
azért… „Mindig csak 
a foci…?” A legjobb 
magyar nyelven írt 
focis könyvek már sikert arattak, garantált-e 
az újabb érdeklődés a téma iránt? (Mándy 
Iván: A pálya szélén; Moldova György: Ferencvá-
rosi koktél; Tandori Dezső: Nagy gombfociköny; 

EsterházyPéter: Utazás a tizenhatos körül; Kőrösi 
Zoltán: Az utolsó meccs.) 
 Kukorelly Endre 2018-ban megjelent köny-
vét éppen azért kísérhette nagy figyelem, mert 
a sporthoz általában mindenki ért, s várja, ho-
gyan mondhat róla véleményt, akadékoskod-
hat, polemizálhat vele. Nem mellékes az sem, 
hogy a József Attila-díjas író, költő, kritikus hat 
évtizednyi focimúlttal rendelkezik, jelenleg is 
aktív játékos, így még jobban közérdeklődésre 
számíthatott az önéletrajzi ihletésű, de nagyon 
is általános, emberi kérdések „kibeszélésével”. 
Különböző rutin- és egyszerű élethelyzetek 
kerülnek ebben az alkotói szférában terítékre, 
ahol a „szórakoztatva nevelés tudományának 
mezsgyéjén” járunk. 
 Már a cím is sokat ígér ― „Pálya avagy 
Nyugi, dagi, nem csak a foci van a világon” ―, 
nagy ívű szellemi frissülést, edzést, agytornát 
a különböző sporttereken, természetesen iz-
galmas témákkal, ötletekkel. Nem véletlenül, 
hiszen az író ezernyi palettát kinyit a sporttal 
kapcsolatban: felvet, kérdez, bírál, kommen-
tál, teóriákat fejt ki, álláspontokat véleményez, 
„szakért”. Mintha mindent közölni szeretne 
intellektuálisan is sziporkázó, vallomássze-
rűen áradó, elegánsan szókimondó elbeszé-
léseiben: a tapasztalatait, a mindennapok 
teendőit, irodalmi ismereteit, a műveltségét. 
Szintézist teremt az érzelmek, indulatok, vá-
gyak, emlékek világában. Az I. fejezet bevezető 
szövege érdekes, „örömteli kérdéseket” tesz fel, 
s könyv végső céljára is rámutat: „Irodalmi kí-
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sérlet, melyben a létezők egyike, a sport használ-
tatik” (A). Elsősorban persze a futball. 
 A műfajok a válogatott írásoknak megfe-
lelően különbözőek: rövidebb és hosszabb 
elemzések, pamflet, parlamenti felszólalás, 
útinapló, hozzászólás, újságírói körkérdésre 
adott válasz.  
 A rendszerezés igényét tekintve a könyv 
nagy összegzésnek, a sport, elsősorban a fut-
ball enciklopédiájának tekinthető. Hihetetlen, 
mennyi információ hangzik el! Kilenc, egymás-
tól számozott szakaszokkal elválasztott, tema-
tizált egységekre tagolódik, bár a szerkesztési 
fegyelmet többször megtörik az ismételt uta-
lások, érzelmi kitörések, fel-feltörő szurkolói 
lázadások. Keretet alkot a sajátos jelzésű I. és 
IX. rész „A” elnevezése, mely az alkotói szabad-
ság jogán távol tart mindenféle írói közlési fe-
gyelmet, az olvasóra bízza a lehetséges értel-
mezést. Kukorelly nem kronológiára törekszik, 
inkább gondolatkörökre építi a mondanivaló-
ját. Legelső írásai 1986-ban készültek, a legu-
tolsó pedig 2018 augusztusában. A fejezet és a 
szövegek mottói közismert, néhol monogram-
mal jelzett személyek. Végigjárjuk az egész 
világot, az időket és a tereket a bölcsességek 
segítségével. Csak néhány felidézett író, köl-
tő, filozófus: Pindarosz, Platón Kierkegaard, 
Shakespeare, Berzsenyi Dániel, Arany János, 
Jules Verne, Baránszky László, Szép Ernő, 
Weöres Sándor, Szabó Lőrinc, József Attila, 
Bereményi Géza, Spiró György, Mándy Iván, 
Szilágyi Zsófia, Berta Ádám, Marno János, va-
lamint „Egy szkíper”, „Anyukám”.
 Magával ragadó a könyvben a szenvedé-
lyes mesélés ereje, a vissza−visszatérően fel-
lobbanó elkötelezett szenvedély a nemzeti 
sport iránt, a legapróbb részletek gazdag leí-
rása. Erőteljesek, érzékletesek a szövegek, szí-
nes a hangulatteremtő erejük, a „gondolkod-

va nevetés technikája” („A tévében ül egy arc, 
és nyomatja, hogy sport, sport”; „Egész, részletek, 
rész, részletezés”, „Távolabb”). Az alkotó képes 
azonban túllépni a kedélyesebb anekdotá-
záson, társadalomkritikája nyilvánvaló. Egyik 
nyilatkozata is szemlélteti művének elméle-
tét: „Mint minden, elsősorban lelki ügy a futball. 
A lélek ügye, és látványosan kiül rá a magyarok 
lelkiállapota, erkölcsi állapota. Sebaj, fessük az 
arcunkra a trikolórt, fenékig ürítve az identitással 
járó keserű poharat. Nincs katasztrófa, de ennél 
sokkal több a minimum. Sokkal, de sokkal jobb 
kell. Szebb, dicsőbb, nagyszerűbb. Katarzis.” (Az 
interjú eredetileg 2019. április 5-én jelent meg 
a „Magyar Hang” nyomtatott számában.) 
 Igen, a foci az alkotó számára katartikus 
élmény. Az összetartozás, a szocializálódás, a 
nemzeti identitás mozgatórugója. Elsősorban 
ez érdekli. Az élet, a „szabályos könyörtelen-
ség” terepe, a célok, a küzdés értéke, a meg-
élt-megszenvedett győzelmek és vereségek. 
Beszámol ugyan az aktuális, lényeges világver-
senyekről, de közönyösebb szenvtelenséggel, 
kevésbé motiváltan ír róluk: „Nem nyafogok, 
mindjárt vége a világbajnokságnak, már csak 
hármat kell aludni.” Tipikus kukorellys kiszólás, 
önbiztatás, dacos ellenállás, „harcol” mind-
azzal, ami nem magyar: „Ezen a héten tovább 
unatkoztam.” (Unalommal nézem bárányim 
ugrásit”), „Elkapcsolgatok, ebből veszem észre, 
hogy hidegen hagy, nem érdekel. Fura, ez végre is 
világbajnokság, lehetett előre tudni előre ezt-azt. 
A megszokhatatlant, hogy megint nem vagyunk 
ott.” Ez az egykedvű állapot gyakran visszaté-
rő motívumrendszert alkot, s zavaró ismét-
lődései helyenként már túlzásnak, monoton 
üresjáratnak tűnnek. Értjük, érezzük a több-
letjelentését, de soknak találjuk („Arról, hogy 
mintha már unná a futballt is kicsit”; Mennyi 
változások egy ember kedvében”; „Megnézem”; 
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„Igazán Nadj Dolgokról”; „Vulkáni só, avagy elal-
szom-e ezen-azon”).
 Mindezek ellenére még élvezhetőbbé teszi 
a szöveget az a sajátos stílus, amely hol finom 
együttérzésre ösztönöz, hol ― az elhallgatáson 
keresztül is áttörő ― szelíd gúnyt, iróniát, más-
kor élesebb szatirikus hangot üt meg. Sajátos 
lüktetése van a mondatoknak, árad belőlük a 
lendület, az energikusság, minden felvetett 
probléma− és „életkör” iránti érdeklődés. Az 
író szerint túl tág értelmezésben ugyanis meg-
lepően hangzik a hasonlatban: „a sport olyan, 
mint az élet, lásd még irodalom vagy bridzselés 
― olyan, csak jobban. Jobban tudsz, könnyebben 
és szebben lihegni, azonosulni általa. A mestersé-
ges élet. Lenni az Úristen alkotta keretek között, 
egy szabályzat alapján állva a mindennapi elé, és 
győzni elviselni” („Kemény mű”). 
 Néha én is úgy éreztem, futok a labda 
után, passzolok ― hol „lasztit”, hol gondolatot 
―, cselezek, lesen vagyok, szemet kápráztató 
gólt rúgok, utána harsányan üvöltök, s persze, 
nekem is mindenről megvan a saját vélemé-
nyem… Kukorelly szövege visz, sodor magával: 
nem enged egy pillanatra sem tétlenül ülni, fo-
ciértő olvasóvá nevel, energikussá tesz, meditá-
lásra késztet. Még az általános műveltségemet, 
a tájékozottságomat, irodalmi ismereteimet 
is folyamatosan teszteli azzal a sok utalással, 
idézettel, filozofikus bölcselettel, amelyre ― az 
intertextualitás lehetőségei szerint is ― hivat-
kozik (Vörösmarty: A vén cigány; Petőfi: Nemzeti 
dal; Babits: Húsvét előtt). Rendkívül sokszínű és 
sokoldalú az utaláskészlete, az eszközkincse is: 
általa bejárhatom a görög időket a klasszikus 
kultúrán át a kortárs művészekig.
 „Az izzadásnak gyönyörű gyümölcsét/Éli 
örömmel” ― Berzsenyi Dániel szavait idézve 
― Kukorelly szóban, tettben a II. fejezetben. 
Már a cím is kategorikus: „NEM (profi sport-

ról”). Zseniális, meghökkentően szórakoztató 
sportfogalma képtelenebbnél képtelenebb le-
hetőségeket is kínál a metaforákban a valóság 
elemein túl: „Emberek kiegyeznek valamely, a 
Marsról nézve mulatságos és abszurd, de koher-
ens szisztémában-szabályokban”; „Eleve Puszta 
szórakozásnak indult, spektákulumnak, időtöl-
tésnek (sublevamen temporis), játéknak indult 
cselekménysor intézményesülése”; „…harci cse-
lekmények jelképes lejátszása” („A tévében ül egy 
arc, és nyomatja, hogy sport, sport”).
 A profi sporttal kapcsolatosan számtalan a 
szerzői méltatlankodás. Kukorelly nem híve a 
versenysportnak. Megrázóbbnál megrázóbb 
példákban összegzi nézetét, egyet is értünk 
vele a félelmetes, megborzongató jelenetek 
felelevenítésekor. Érezzük cinizmusát, értjük 
véget nem érő „fricskáit”. Szinte ő is agyon-
hajszolja ezeket a támadásokat, újra és újra 
űzi, gúnyolja, megsemmisítő hangon bírálja, 
a végtelenségig fokozza megfigyeléseit. Itt 
nem mérlegel, egyértelműen és visszavonha-
tatlanul ítéletet hoz. Szándékosan provokál. 
Jogosan veti fel a kérdést: szükség van-e a 
sportot megutáltatni a gyerekekkel az irdat-
lan és elrettentő edzésekkel, versenyekkel, a 
sikerorientáltsággal, a csak az első helyezést 
elismerő befejezéssel? Tény: Kukorelly medi-
tálásra késztet. Fontos-e ennyire a minőség? 
Egyáltalán érdemes-e napokat, hónapokat, 
hosszú éveket feláldozni sehol sem jegyzett 
eredményekkel? 
 Elgondolkodtató a női versenysport elleni 
kifakadása is. Minden mondata odavetett iro-
nikus megvetést mutat a kitenyésztett, „agyon-
gyötört, fejlődésben visszatartott” küzdőszellem 
ellen, hiszen megcsúfolja, eltorzítja a test és 
a lélek eszményét, károsítja az egészséget. A 
pengeéles megjegyzések mellett humoros ki-
szólásaiban kissé fanyalgunk, s eszünkbe jut 
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Arany János igazolt teóriája: „a humor a fájda-
lomból ered”, „Halandó létünk cukrozott epéje”. 
No, ezt lehet érezni Kukorelly Endre szavaiban. 
Egyetértünk, ugyanúgy zsörtölődünk olvasás 
közben, ahogyan ő. Jogosan. „Az milyen, mikor 
egy harmatsúlyú bokszoló fogyaszt! És mérlegel. 
És sikeresen. És beszámol, milyen módszerekkel 
izzad le pár grammot. És amikor abbahagyja ezt 
az egész profi sportcécót, hónapokon keresztül 
felpuffad, belerokkan, riasztóan korán meghal” 
(„Egész, részletek, rész, részletezés”). A jóízű 
humor sem marad el, kedélyesen tud szóra-
koztatni is: „Ha időben bekapcsolódsz, kapsz 
reggelire Gulyást”(„Sport és Minden Ad hoc föl-
jegyzések”); „A neveket, bár szeretném, nem fon-
tos végigolvasni, nézd legott sormintának, s mú-
lattatni fog” („Írás, foci, Dosztojevszkij”).
 Az irodalom és a futball párhuzamba állí-
tása sem véletlen a szerző esetében. Szív-, lé-
lek ügye számára a foci. Kiirthatatlan táplálék. 
Köztudomású, hogy Kukorelly Endre 1993-ban 
létrehozta a Magyar Íróválogatottat, a kortárs 
magyar irodalmi élet sportkedvelő írótagjai-
nak futballcsapatát. A műben az ideológia is 
elhangzik: „A csapatsportolók félreteszik a ma-
gánnyomulást közügyi kérdésekben” („Írás, foci 
Dosztojevszkij”). Nem kis büszkeséggel nyilat-
kozik róla, hiszen eredményes tornákon, sike-
res nemzetközi szerepléseken bizonyították 
erejüket. A Dagi (mindenféléről) részben így 
vall: „A kultúra ― beleértve a sportot is ― alap.... 
Művek és futballozás strukturálnak, felépítenek, 
szervezik az életet, szerkezetei-szerveződései visz-
szaírják magukat a velük foglalkozók lelkébe. Aki 
mindezek rabja, ezektől függve szabad, független 
lélek” ― hangzik a paradoxont is tartalmazó 
kijelentés (Nyugi dagi nem csak a foci van a vilá-
gon avagy Lili, sehol se legyen vessző!).
 A „Sport és Minden /Ad hoc följegyzések” in-
formációk áradatát zúdítja. Hihetetlen részle-

tekre tér ki a villanásnyi helyzetekben, gazdag 
tudásszótárrá válnak leírásai, apró részleteit 
ismerjük meg a pályán, valamint a háttérben 
történő eseményeknek. Az idő itt nem lénye-
ges. A lélek parttalan utazásainak egyveleg az 
érzelmi megrendülés ugyanúgy része, mint 
az önfeledt, halk nevetés. Cikázunk az ókori 
görög Theaganéstől Carl Schumann birkózón 
át a felidézett tragédiákon keresztül (Sárközi 
István, Zsiborás Gábor halála) az elismerésre 
méltó győzelmekig, szívszorongató bukásokig. 
 A „Nyugi” (szívről) prózai világában a „Kicsit 
majd kevesebbet járkálok” szabadverse megha-
tóan szép gyermekkori emlék a futball melletti 
elköteleződésről. Litániaszerű, szinte végtele-
nül hömpölygő az élményáradat. A „kitörés”, 
„üvöltés” és a „vívótőr” motivikus láncai a teljes 
szakítást jelentik a pásttal. („Néha elővettem, 
kis / robinhúdozás, / aztán egyszer levittem a 
pincébe, nem tudom, miért. … Aztán egyszer el-
tűnt / onnan, kidobtuk vagy mi, ez is lehetséges 
változat.”)  
 A szerző „legjei” Varga Zoltán és Törőcsik 
András. A számára mély tiszteletet, megbe-
csülést kiváltó Varga Zoltán, akit legelőször 12 
évesen látott, többször feltűnik az írásokban. 
A futballzseni játékának folyamatos jelenlé-
te fokozza az olvasói kíváncsiságot: várjuk 
az elhallgatott válaszokat a „miért éppen ő?” 
kérdésre, a példa, a minta még részletesebb 
bemutatását szeretnénk. A „Pálya” végén talál-
ható fejezetek egyike ― a „Szívem vajon nem 
szent harag vevője?” ― végre csak Varga Zoltán-
ról szól. A focistáról. Az emberről. A megtépá-
zott lélekről. A páratlan kontrasztokra épített 
felsorolásokban a csodálat, az ámulat és a 
keserűség fojtó tehetetlensége mosódik össze 
a méltánytalannak érzett sors felidézésében, 
egy megfáradt élet szívfacsaró bánatában: 
„Totális energiamozgósítás és higgadt visszafo-
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gottság, forró szív és hideg agy, gyakorlat(ozás) 
és túlrántott elviség, körültekintés és nulla meg-
alkuvás, kérlelhetetlenség és fejlett erkölcsi érzék, 
végletes érzékenység, elhivatottság-tudat, kariz-
ma, kisfiússág, ez így együtt mind Varga. Csapata 
része és lelke/értelme.”
 Kukorelly szerint az élet és a filozófia nagy 
kérdései is jól szemléltethetőek a sporttal, 
például a platóni és szókratészi tételekben is 
szerepelnek. Platón szerint három részből áll 
a lélek: a racionális észből, illetve az irracioná-
lis szellemből. „A lélek racionális és irracionális 
része konfliktusát a két lovat hajtó kocsis hason-
latával ábrázolta: a kocsis reprezentálja az észt, 
a két ló a ló idomított telivér, illetve a vad és ra-
koncátlan jeleníti meg a szellemet és a vágyat.” 
Érdekes felfogás („Sport és Minden Ad hoc föl-
jegyzések”).
 Maga a szerző is szentenciaszerű lételmé-
leti, tapasztalati igazságokat közvetít monda-
taival. Szavainak bölcseleti értéke van: „Tégy, 
ahogy jónak látod, úgyis megbánod, bárhogyan 
cselekszel”; „Lelket verni valakibe nem könnyű”.
 Nyelvi megformálásaiban többnyire a kö-
zérthetőségre törekszik, de a szakzsargon al-
kalmazása mellett egyéni leleménnyel újítja 
meg kifejezéseit: „agyonmediatizált”, „magyar−
mufurc”, irdatlan ajvékolást”, „jajistenemezik”, 
„pechvogel”, „deportívó lakorunya”, „Pro−Voca-
tio”, „Igazán Nadj Dolgokról”. Tudatosan kimű-
velt befogadói magatartást követel meg a „la-
zábban” szerkesztett „Be a nyíló koszorú” című 
verse. Szokatlan megoldásai hatásmechaniz-
musukban nem érik el azonban a teljes sikert, 
elég zavaró ugyanis a szándékolt szóelvonás, 
szótagkihagyás, illetve a kifejezések helyen-
ként maximális redukálása. A torzítások disz-
harmóniát teremtenek, a képtelenségig fo-
kozott szócsavarások nyugtalanító hatásúak, 
kissé öncélúak. Játékos formák? Intellektuali-

tást követelő alakváltások? Lehet, bár meggyő-
ződésem, még inkább a szakavatottabb kö-
zönség számára készültek, mert csak az illeszti 
hozzájuk a megfelelő végződést, el-/lehagyott 
elő- és utótagot a megcsonkított formákhoz, 
aki ismeri a felidézett személyeket, tudja az 
adott fogalmakat. Kétségtelen azért: az egyéni 
nyelvi megoldás teljesen kiszakít bennünket a 
megszokott nyelvi struktúránkból. 
 Szerencse, hogy olyan világban élünk ― el-
lentétben a görög időkkel ― ahol „nem tiltják 
el drákói szigorral” a nőket a mérkőzésektől, a 
versenyektől. Mi is űzzük az egyes sportága-
kat, törekszünk a test és a lélek harmóniájá-
nak megteremtésére, s igenis okoskodunk, 
véleményünk van minden lényeges esemény-
ről – a focit illetően is. Számunkra is, mint a 
könyvben említett Pherenikének, feszült vára-
kozást, a megdicsőült örömöt, a felszabadító 
véget, a sportünnepet jelenti gyermekünk, 
csapatunk, nemzetünk győzelme, ellenkező 
esetben mély letargiát, elzárkózó keserűséget, 
csalódást, megszenvedett kudarcot. 

Kukorelly Endre: Pálya avagy Nyugi, dagi, nem 
csak a foci van a világon, Pesti Kalligram, 2018, 
272 oldal.


