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N É M E T H   I S T V Á N   P É T E R

Pünkösdi kapitányságom égi és földi keret
hirdetése

Mikó István színmûvésztõl kérdezte Kemény György 1987-ben:
– Ha szövetségi kapitány lennél?

 – Ha nem tudnád, az vagyok. A MIKÓ SC-nek én vagyok a kapitánya.
Gombfocicsapatom válogatott spillerekbõl áll.

Most azt játszom, hogy e szövegtérben szövetségi kapitány vagyok. Nem hajó-
hintában ég és föld között – mint gyerekkoromban –, hanem tapolcai íróaszta-
lomnál, legalább kamasz fejjel, amikor gombfocicsapatom összeállítását ter-
vezgettem. Megbízatásomat barátian Kósa Csaba fõszerkesztõtõl kaptam, hogy
válogassak bátran a magyar irodalom labdarúgást szeretõ, és e szép játék képe-
it megörökítõ költõk-írók munkáiból, akik közül nem egy – láthattam – barát-
ságban volt és van magával a labdával is.

Gyanítom, hogy a futball szeretetét valamiképpen genetikai örökségként
kaptam. Talán egyszer még lesz alkalmam, s elmesélhetem Gellei Imrének,
hogy badacsonytomaji dédnagyanyámat Gellei Karolinának hívták, aki 1880.
február 10-én született. A szintén tomaji Gellei Imre pedig a góljaival hálálta
meg a MÁV TIAC meccsein szurkolásomat, s akinek én pedig viszonzásból még
késõbb csapatáért, a Keszthelyi Haliért szorítottam tovább. (Gellei 1977-ben
vonult vissza az aktív labdarúgástól. Keszthelyen kezdte nevelõi tevékenységét,
mint Mezey György, s már három évet edzõsködött a ZTE-nél az élvonalban,
amikor 1986. május 29-én aláírt Gyõrött az ETO-hoz. Szövetségi kapitány 2001-
ben lett.) S a dédunokák között olyannyira nem vagyok egyedül a futball iránti
szerelmemmel, hogy Fonnyadt Zsoltira – tán õ sem tud róla – igen-igen fölné-
zek. Erre mondják, hogy a költõ az összes szonettjét odaadná azért, ha õ játsz-
hatott volna az Antwerpen ellen Zalaegerszegen, s ha csak megközelítõleg olyan
formát árulhatott volna el egyszer az életben… Sándor Mihálytól tudtam meg,
hogy Debrecenben Ady Endre is pályára lépett, igaz, a sportújságírók i-vel kö-
zölték nevét annakidején a kezdõcsapatban. Aztán klasszikus költõink közül
Radnóti Miklóst is láttam egy fotón a középiskolája focistái között csíkos szere-
lésben. Németh László tihanyi certosájában magányosan emlékezett vissza, hogy
kapus volt, s hogy milyen magabiztosan húzta le a labdákat, s már indította is
velük társait.

Most éppen akkorka papírszeletekre írom a neveket, amilyenekre Mándy
Iván rótta a remekmûveit a régi Pest presszóiban, amikor már elkorhadt fatri-
bünök és romba dõlt kávéházak sem voltak. Mándytól egyik kötetkéjét dedikál-
va õrzöm. A Trafik címût. 1979-ben a Ménesi úti kollégiumban találkoztunk A
pálya szélén és az Egyérintõ szerzõjével. Új lírai kisregényében a hõsiesség a
trafikok homályába húzódott vissza, onnan szervezte az ország védelmét a ki-
végzett Batthyány Lajos, hadiözvegyek tartották a frontot a fegyverek sem véd-
te egzisztenciális és álomi síkon. A jobb idõket látott futballistának a Trafikban
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negatív szerepet osztott ki Mándy, hiszen lecsúszott elemként megtámadta a
nálánál gyöngébb és idõsebb trafikosnõt. (Vagyis elárulta a deklasszálódott
sportoló a címeres mezt. Csupán mint bûnözõvé lett labdarúgó rokona, de
nem közeli, Peter Handke menekülõ kapusának.)

Mándy Iván Jékely Zoltán Futballisták címû versének sorait idézte 1963-
ban megjelent Csempe-Pempérõl szóló regényének mottójaként, majd annak
szövegébe is beleszõtte azokat: „A labda döngött odabentrõl, akár egy harci
dob.” Jékely Zoltán olyan metszetet készített a kapufának dõlõ dérütött pasas-
ról, amelyrõl semmilyen részlet sem hiányzik,valamennyi a futballpályák mér-
tanát, terminus technikusait, fényviszonyait és utánozhatatlan hangulatát hite-
lesen és szívhez szólón ábrázolja. Két strófa idézése nélkül egyszerûen nem
lehet a foci irodalmáról beszélnem: „Mindig lesz a nagyvárosok határán /
egy-egy letarolt gyepû rét, / hol hûvös alkonyati órán / hallani e mély dobze-
nét, // mely mérföldekrõl mágnesez magához / labdaéhes diákot és inast, / s
egy-egy bolyongó dérütött pasast…” (Mándy Iván e regényének a címe – A
pálya szélén – nem csupán a futball világát, de szimbolikusan az írói mellõ-
zöttséget szintén jelentette és jelenti. S így létezik egy mélyebb értelme, mivel
a szerencsétlen embersorsoknak is jelképe már. Akiknek a játék helyett a lab-
daszedés, labdaszedegetés jut. Akiknek a tisztes vereség sem juthat osztályré-
szül. Ahogy megénekelte Ady a Dalok a labda-térrõl címû versében. Ma
lúzernek nevezik ezt az örök vereségre ítéltetett típust.)

Mándy és Jékely társaságában ott kell lennie Kormos Istvánnak! S a kezdõ-
csapatban a helye, hiszen szerepelt õ – igaz, a támadások kerékkötõjének bizo-
nyult – az ifi s a nagy FTC-ben is. Hûséges Fradi-drukker maradt. Még akkor is,
amikor Bella István és Lázár Ervin bõszen a fehérváriak csapatának, a fõváros
ellenében a vidéknek szurkolt az Üllõi úton. (Lázár Ervin sohse tudta elfelejte-
ni az elsõ barátságos nemzetközi mérkõzést, amit gyerekkorában látott a
rácegresi napszámosok és a zalai horvát summások csapatai között. S nota bene:
Bella István Székesfehérváron született! A zalai gyökerû novellisták közül leg-
jobban Bertha Bulcsu és Szabó István imádta a focit. A cserszegtomaji elbeszé-
lõ haláláig ZTE-drukker maradt.) A IX. kerületi hangképet Kormos István vers-
töredéke örökítette meg: Szakad az istenvert esõ, / s tátog cipõm szégyente-
len, / pedig egy esztendeje sincs, / hogy Bécsben nyertem pókeren. // A tribü-
nön fülembe kántál / két dunántúli rossz rokon, / Bella és Lázár kornyikálja:
/„Videoton! Videoton!”

Micsoda írói és költõsereg nézte fordulóról-fordulóra az NBI. küzdelmeit!
Rónay László a következõképpen emlékezett vissza édesapjára és íróbarátaira,
a kompániából elsõsorban Zelk Zoltán költõre: „A vasárnap azonban szent volt.
Nemcsak a délelõtti mise miatt. Délután apám átvedlett hirtelen indulatú, bár-
melyik pillanatban robbanó, néha roppantul mosdatlan megnyilatkozó szur-
kolóvá, s loholtunk az Üllõi úti pályára, Újpestre, a Népstadionba, Csepelre,
Kispestre. Zelk Zoltánnal ezeken a rangrejtett utakon találkoztunk. Cseppet
sem foglalkoztatták ilyenkor az irodalom életének fájdalmas kérdései, üvöltött
torka szakadtából, rendszeresen kötözködött a mellette állókkal, régi összeál-
lításokat sorolt el az ifjak tiszteletétõl övezve, s gyakorta megállapította, hogy
az edzõnek fogalma sincs szakmájáról, és már mondta is, milyen volna az õ
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álomcsapata. Meg is írta az Egy öreg szurkoló látomásában: „Fél lába már a
sírban,/ de nézi csak, másik lába / micsoda gólt ragaszt/ Zamóra hálójába! /
Nem bírnak az öreggel:/ Zamóra mellé állva / õrzi a kaput Platkó, /Zsák,
Szabó Tóni, Háda / Kifut, öklöz, vetõdik /mindegyik, de hiába, / megül a
labda a felsõ sarokban. // És sose hull le onnan.”

A futballkapuba utat találó labda látomása visszatérõ motívum Utassy József
költészetében is. A nép virtusát (négysornyi nemzetkarakterológiáját) firkan-
totta le a következõ kisszerkezettel Dzsó a Hungária kávéházban, s feltehetõ-
leg nem nagyobb kutyanyelvre, mint amiket Mándy használt. A Felhõfejes fele
szövege akár Szepesi György szájából is elhangozhatott volna, ám az utolsó sor
keserves nagy költõiségbe emeli a gondolatot. A Hold mint labda, a csillagok
mint háló. S a bravúros találat is „fals”, talán csak egy lesgól, amit a mindenség
játékvezetõje, az ítélet síposa nem adott meg, annullált: Hát lássunk csak egy
impozáns magyar gólt! / Puskás Czibort szökteti, egy csel, két csel, / Kocsis
fölugrik, felhõfejes, és benn /a csillagok hálójában a fals Hold!

Utassy Józsefhez hasonlóan igen fontosnak tartotta a Gyulán élt Simonyi
Imre is a futballt, ami által kifejezhetõbb a nehezen elmondható. Ám míg Utassy
költészetében a labdarúgás motívumai az eszközök tárházába kerültek, addig
Simonyi Imrének az életében és az értékrendjében – Alföldy Jenõ szerint – a
foci a költészet és a színjátszás mellett állt: „…éreztette, hogy a labdarúgás nála
a világmegváltás szerves része, egyenrangú az élet más nagy dolgaival: szabad-
sággal, szerelemmel, mûvészettel”. Göröcs Titit éppolyan magyar klasszisnak
és élõ klasszikusnak tartotta, mint Márai Sándort. El nem ismert pályájukat is
egymással rokonnak érezte. Pásztor Józsefet szerette volna az Újpest és a nem-
zeti válogatott színeiben látni, amint meghatározó játékossá válik, mivel meg-
gyõzõdése volt, hogy õ a Göröcs-utód. Ebben egészen biztos volt. Irodalmi
értékû nyílt levelet írt Pásztorhoz, amelyben kijelölte a Vencsellõrõl a csabai
lila-fehér Elõréhez érkezõ játékos helyét a honi futball-palettán: „Jó ideig
bosszantott az Ön látványos mellõzése. Késõbb arra a belátásra jutottam: talán
így a jobb. Nem odavaló. Hogy hova is való hát akkor?

Megmondom. Kérem figyelmét, kedves Pásztor József: Grosits – Balogh II.,
Szûcs S., Bíró S. – Bozsik, Pásztor, Nagymarosi – Göröcs, Szusza, Zsengellér,
Puskás. Hát, idevaló. Az általam vélt, minden idõk legjobb tizenegy magyar
futballistájának csapatába.”

Simonyi Imrével most talán éppen Nagy Gáspár vált szót az égi tribünön a
Barcelona Milan elleni BL-diadaláról, s én pedig elõkeresem NG leveleit, hogy
legalább mutatóba álljon itt közös és gyönyörû labda-bolondériánkról írásos
emlék: „Az elõzõ levelemben még nem tudtam errõl beszámolni, De a
foci=vébé=láz, lám csak meghozta/elhozta a Te footballt is értõ tûnõdésed
idejét; pontosabban, amikor már utána leszünk, de nem hagyjuk lanyhulni
foci-szeretetünket. Így augusztusban most már biztos! hozni fogjuk! [[Bizo-
nyára láttad az én õrültségeimet ez ügyben a Napi Magyarország szombati
mellékletében. Most írom a 4. jegyzetet. Brazil-francia döntõ lesz! És a hol-
landok, horvátok???]] Sokszor köszönt: Nagy Gazsi. Gáspár költõi prózája, az
„augusztusban, Ludvík Jahn nyomában”, a mai napig fontos olvasmányom, s
úgy õrzöm, hogy kezem ügyébe kerülhessen bármikor, miképpen õ Papp Ár-
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pád Metszéspontok címû kötetét vigyázta. (Volt egy kaposi futballista a kilenc-
venes években, szintúgy Papp Árpádnak hívták, ám maródi lett, s elengedték
Marcaliba. Nagy Gáspár hangján hallom, hogy Papp Árpádot senkinek se adjuk
kölcsönbe.)

Nehéz szívvel engedte el nemzedékem a földi pályákról azt az ifi válogatott
kapust, aki elõtt – emberi számítás szerint – a legszebb jövõ állt. Nem csupán
egy-egy bravúros robinzonádja, de megbízható, egyenletes teljesítményeket
nyújtó formája arra predesztinálhatta volna, hogy felhúzza egyszer még a címe-
res mezt is. Hát még a versei! A soproni Herbszt Zoltán – mert róla van szó –
szegedi jelentkezése egyetemista korában szívmelengetõen hatott a közelál-
lókra, akik tudták még, ki volt Puskás vagy Varga Zoli, valamint ugyanúgy, mi
az, hogy líra? Az 1959-es születésû Herbszt Zoltán kapus-költõ örökre fiatal
maradt 1981 júniusában bekövetkezett halálával. Milyen döbbenetes, hogy
Jékely Zoltán kapufához dõlõ dérütött hõséhez õszült druszaként végül, igaz,
csupán elégikus szerep-költeményében: Öreg földünk havat szórt fejére / Ha-
mar beért a szelek vetése / Ha meghalok is, ne félj / Hozzád elvisz a hó /Utam
vége Toboso.

A spanyol bajnokság küzdelmeit ma már nem kell gombfocikkal lejátsza-
ni, ahogyan az angol liga meccseit megelevenítette Tandori Dezsõ a Lánchíd
utcában, hiszen ma már könnyen nyomon követhetjük a labda útját az égi
csatornákon. Szelektálnunk kell a közvetítések közül, hogy meg se
csömörödjünk a sok meccstõl. A televízió viszont nagyszerû találmánynak
bizonyult. Mennyi emlék, amit a varázsdoboz elõtt gyûjtöttünk? Ablakocska
volt e monitor a világra. S ha még olvashattam arról, amit láttam, s nem csu-
pán egyszerû sporttudósításokat, komolyabb összefüggések is tárultak föl
elõttem. S nem csupán én voltam ezzel így. Léka Géza, a Puskás dekázik
címû esszé írója így mesélt egyik levelében:”…gyerekkoromban füzetet ve-
zettem az NB I-rõl, fordulónként jegyeztem a nézõszámot, a góllövõket, a
félideji eredményeket, meg még ki tudja mi mindent. Több energiát fordí-
tottam rá, mint az iskolai dolgaimra, ezért Édesapám elõtt már nem is
mertem elõvenni, csak suttyomban. Az elsõ bejegyzett meccsre máig emlék-
szem. A Gyõri ETO 3-0-ra verte a Honvédot Pozsgai, Somogyi és Stolcz góljá-
val, a behavazott gyõri pályán. Csapatomban, a Fradiban ilyentájt
Branikovits volt az ügyeletes góllövõ… Úgy gondolom, ez valamikor a 70-
es évek legelején lehetett.” A ferencvárosi zöld-fehérek Braunschweig elleni
kupadiadalára már igen jól emlékszem. FAVORIT márkájú fekete-fehér ké-
szülékünk elõtt kipirult füllel ámultam a szurkolók örömén. Léka Géza ezt a
mérkõzést közelebbrõl nézte végig. Ugyanis labdaszedõ volt ott boldogan.
Géza Puskás-esszéje természetesen nem csak arról szól, hogy Öcsi bácsi Kis-
pesttõl Madridig elkápráztatta a világot labdarúgói géniuszával. Csordultig
morál a szöveg, kulcsát adva, hogy szerzõjének miért volt szenvedés belenéz-
nie az elmúlt esztendõk hazai mérkõzéseibe, például egy ZTE-LOKI-ba, s miért
kellett átkapcsolnia egy olyan derbyre, amit játéktudás és felfogás alapján
egy bizonyos szint fölött jegyzett európai csapatok játszanak. Dehogyis sze-
mélyeskedés, vagy klubszimpátia miatt. Ugyanez a remekmûvek és a kiváló
sportteljesítmények iránti elkötelezettség és az irántuk való hûség kap han-
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got N. Pál József tanulmányaiban: “Foglalkozzunk bármivel, irodalommal,
zenével vagy a sport históriájával akár, mindig “ugyanoda” jutunk vala-
hogy. Egy útválasztásról szól az egész: a sikert ígérõ (de azt garantálni
képtelen) “létrontó”, vagy a Teremtõ szándéka szerint való (s biztosan – de
nem biztos, hogy a pályán – gyõzelmet hozó!) “létépítõ” mód mellé tesszük
a voksunkat - ez itt a kérdés. Mit akarunk?: szeretetben élni (családnyi,
nemzetnyi) közösség tagjaiként, vagy “lekaszálni” s aztán dicsekedni – va-
lójában és ténylegesen! – önmagunknak, s a minket csodálóknak, a reánk
irigykedõknek csupán. Ki-ki eldöntheti!” Pedig N. Pál József nem lírikus,
mint Léka Géza, hanem történész szemmel, de szépírói szívvel veti papírra
emlékeit. (Lékát sem kell félteni, hogy nem ismer a valóra.) Pál Jóska élõ
lexikon, s élmény- és emlékember is egyszerre. A magyar-brazilt már látta
zalai falujának kocsmájában, hiszen ezen intézménynek volt elõször tévéké-
szüléke. Azóta örül vagy bosszankodik, hasonlít, méricskél, s igen pontosan.
(Természetesen ZTE-drukker a szíve mélyén, de az egerszegiek sikerszériája
közben is le-kutyaütõk-özte õket, amikor megérdemelték.)

A Pannon Tükör fõszerkesztõje, Péntek Imre költõ, nem tudom, mennyi-
re szorít a város kék-fehér csapatának, hogy visszakerüljön az elsõ osztályba,
ám költészetébõl a futball-labda néki sem hiányozhat. Az úgynevezett közös-
ségi társadalom diktatórikus – fõleg egyetlen személy kultuszát propagáló –
változatának világát tükrözi a futballpályáról választott csodakapus, a szovjet
válogatott hálóõr, Jasin, mindeneket túllihegõ bemutatásával. Hasonlít is
harsogó dicséret egy fölhangosított rádió szpíkerének szövegéhez: „Védeni,
védeni / egyre! ez ilyen, / ez olyan, ez magas / ez lapos, ez csavart… / Mind-
egy neked, / labdák fõidomárja, /Jasin, örök kapus. // Népszerû vagy, / õr-
jöng a tömeg érted. / Az a hosszú legény, / sildes sapkás, / nagyorrú, / kesz-
tyûben, igen, / aranypofa, / nõtlen szivecském. / Nem is hallod, / arcod
mozdulatlan / Jasin, örök kapus. // Védened kell! / Elhalasztják a félidõt /
fél nappal, / Végkimerülésig – / ordít az edzõ. / – Gyerünk fiúk! – / Néhány
csatár / tüdejét gondosan / ápolt gyepre köpi. / Csak te nem fáradsz / Jasin,
örök kapus.” Bizony, az ódaparódiával köszöntött futball-portást, mint egé-
szen istenülõ héroszt nem lehet megkedvelni. Jékely melankolikus kapuvé-
dõje emberibb. A Péntek Imre-versben majd kozmikus látomásként a Hold
(vesd össze költõbarátja, Utassy képalkotásával) mint egy nagy labda fog a
hálóba kerülni, tönkrezúzva ezzel a legyõzhetetlenség mítoszát: „Hahó,hehe,
trom-bom. / Égi lábak hozzák / a Holdat. / Hálód a láthatár. / Nehogy gólt
kapj! / Passzolgatnak, / micsoda ósdi cselek, / ó és mégis bevetted, / elhagy
utolsó szurkolód. / Mire észreveszed, / hálódban rezeg a Hold, / Jasin, örök
kapus.” Eszembe jut Zelk Zoltán, aki igencsak megszenvedte azt, hogy a fenti
blaszfémiához hasonló laudációkat írt – szerencsétlenségére (és mentségé-
re) meggyõzõdésbõl. 1956-ban szabadságának elvesztésével fizetett – ekként
is jóváteendõ – tévedéseiért. Az õ életébõl a katarzis olyannyira nem maradt
el, hogy Veress Miklós elõtt már egy igen tiszta költõ és ember állt példaké-
pül, akit a 70. születésnapján emígy köszönthetett: Gombfocimban te voltál
Czibor / hogy eltanuljam híres-nagy cseled / veresslik érted három deci bor
/ és abban már találkoztam Veled.
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Veress Miklós költészetét az a Varga István kutatja, aki igazolt játékosa volt
a Kaposvári Rákóczinak. Bene Ferencrõl õ írt a legszebben a csatár halála
után. Szívem szerint mondom, nincs az az elvakult Fradi-drukker, akit meg
ne hatna a Távoli bombák címû visszaemlékezés: „Gyermekkorban még min-
den összefügg mindennel. Mindenesetre Bene a mérkõzésen hat gólt rúgott.
Sokáig azt gondoltam, hogy más játékos, mint õ, nem is rúghat gólt, és még
azt is, hogy amennyiben hozzá kerül a labda, az már maga a gól. Gól, és
lehet éljenezni. Azok olyan mérkõzések voltak, amelyek után azonnal a
rétre kellett menni, ahol a két alkalmi futballkapu állt, és nagyot rúgva a
labdába azt lehetett mondani: Albert kiteszi Benének, középre ívelés, és a
jókor érkezõ Farkas hatalmas gólt lõ. Egymást érték a példaképek. Mert
még Káposzta is lehetett egy védõnek példakép, a Benõ név amúgy is sejtel-
mesen hangzott. Magyar grundon ugyanis senkit nem hívtak Benõnek. Egy-
szer, amikor azt hittük: minden megtörtént velünk, a gyerekkornak úgy
lesz vége, hogy valamennyi beadást sikerült a képzeletbeli hálóba fejelnünk,
passzolnunk, csúsztatnunk, továbbítanunk, pöckölnünk, gurítanunk, hír-
nök érkezett a grundra.

– Itt van Bene – mondta, és ujjával távoli emberek felé mutatott.”
Nekünk Albert és Bene, ám szüleinknek, hogy ne feledjem, még Czibor és

Puskás jutott. S ha Puskás a pályán volt, az erkölcsi törvény meg a szüleinkben.
Hogy kötelezõ a bravúr: valahogy úgy tenni a dolgainkat, mint ahogy Puskás
lukra futtat. Még azok után is, hogy Magyarországon nekünk, gyerekeknek Öcsi
bácsi nélkül szálltak el a kölyökévek. Ám néha-néha a budapesti vagy a bécsi
televízió jóvoltából a Dunántúlon, láthattuk még mi is a képernyõn az élõ legen-
dát. Gyurácz Ferenc Vas megyébõl írta levelében a focis élményeirõl a követke-
zõket, õ is édesapja intõ mozdulatával rekesztette be azt, amit megosztott velem:

„Sok-sok jó emlékem van a hatvanas évek focijáról, de inkább még 68-69
elõttrõl. 1964-65-ben igen fényesen szerepelt kedvenc csapatom, a Gyõri Va-
sas ETO a bajnokcsapatok kupájában, csak a Benfica tudta kiverni a legjobb
négy között!... De azért a Haladást is nagyon figyeltem akkoriban. Szarka
Zoltán volt a kapus - õ is volt válogatott, alighanem csak egyszer õ is, ahogy
a Gyõr akkori remek kapusa, Tóth is csak egyszer vagy kétszer, vidékrõl ak-
koriban nemigen válogattak be senkit.  Szarkával az idén találkoztam, is-
merkedtem meg kicsit. Aztán az 1969-es Csehszlovákiától elszenvedett 4:1-es
vereség (Marseille-ban) annyira fájt, hogy azután már szinte egyáltalán nem
érdekelt a bajnokság sem. Pedig pár évvel korábban még az összes (akkor
még 14) NB I-es csapat megvolt nekem gombfoci-csapatként. (Magam gyûjtö-
gettem össze, reszeltem meg az összes gombot, aztán csirizzel fölragasztot-
tam rájuk a megfelelõ színnel besatírozott “mezüket”, amire ráírtam a szá-
mukat és a nevüket. A kapus tintásüveg-tetõ volt.) Még azzal eldicsekszem,
hogy én még láttam Puskást játszani, talán kétszer is, az osztrák tévében: a
Reálban is, meg a világválogatottban is. Nem emlékszem persze arra, hogy
hogyan játszott, csak magára a varázslatra, “Õ (vagy “ez”) a Puskás!” – ug-
rott föl apám, s mutatott a képernyõre.”

Édesapám az Ajax-Panathinaikosz BEK-döntõ kezdõ sípszava elõtt kocogtat-
ta meg a FAVORIT üvegét. (Bölcsészkari évfolyamában a focipályán Dorogi Zsig-
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mond és Csuday Bertalan számított a két legördöngõsebben cselezõ csatár-
nak.) Ami nekünk Marseille volt, az neki az elveszített berni döntõ. Milyen
érdekes, hogy a legizgalmasabb nyomozást az örök magyar kérdésre – Miért
vesztettünk? – a nemzedékem egyik költõjének tollából olvastam. Dlusztus
Imrétõl. (András nevû fia a pápai csapatban játszik, a tavalyi idényben szerzett
góljára emlékszem. S ha már „Apák és fiúk” – hadd jegyezzem ide: Rónay tanár
úr Tamás fia pedig sportújságíró lett, A magyar foci legendája címû kötet szer-
zõje!) Imre számára is Puskás megkerülhetetlen egyénisége a magyar és az
egyetemes labdarúgásnak. Utána már csak a magyar foci ledöccenéseit ábrá-
zolhatná egy függvény józansága, miképpen Dlusztus rajzolta be az értékvesz-
tés görbéjét: „Elõbb Puskásból lett Tichy, azután Albertbõl Törõcsik, majd
Nyilasiból Détári, végül Garabából Urbán.” (Akárcsak N. Pál József /Magyar
sport – magyar sors/, Dlusztus Imre szintén egész könyvet, könyveket szentelt
e szép témánknak /Futballizmus I-II/. Herbszt Zoltán volt a legközelebbi barát-
ja. Fejbõl elmondta nekem a hetvenes évek híres török együttesének, az
Eskisehirspornak az összeállítását.)

1974-ben már a második VB-t rendezték válogatottunk nélkül… Spiró
György novelláját (Apámmal a meccsen) több mint három évtizede olvas-
tam megjelenésekor a Mozgó világban. Másodszor Tarján Tamás tanár úr
antológiájából lapoztam föl /Tizenegy dressz/, amikor megint csak a skandi-
návokkal játszottunk. Akkor 1973. június tizenharmadikán és 2011 szep-
temberének elején is „A döntetlen a svédeknek jó, nekünk gyõznünk kelle-
ne.” (Kozma lövi az elsõ gólunkat, amit még az elsõ félidõben Kindwall
kiegyenlít. A másodikban Sandberg találatával elõnyhöz jutnak. Vidáts egyen-
lít. Zámbó gólja a gyõzelmünket jelentené. De hátra volt még Edström feje-
se…) Spiró György ekkor volt utoljára édesapjával meccsen. A magyar-své-
den. 2011-ben 2-1-re vertük meg az északi csapatot Szabics és Rudolf gólja-
ival. Megint játszott egy Edström. Mégis, 16 esztendõs sikertelen sorozat
után újra nyertünk. Kár, hogy édesapám nem volt itt velem. Igaz dolgokat
mondott volna. Spiró rákbeteg édesapja szintén pontos volt: – Most fogunk
leállni – mondja. (Az elsõ gólunk után.) – Alibi-futball – mondja.(Az elsõ
félidõ végéig történtekre.) – Pancserek – mondja apám –, a svédek is rosszak,
meg lehetett volna verni õket. (A második svéd gól után.) – Tovább kell
támadni – mondja –, nem szabad beállnunk védekezni. (Vezetõ gólunk
után.) „Beállunk védekezni.” – Kész – mondja apám. (3-3-nál.)” S tényleg.
Nem csak a meccsen. Mint annyiszor – az életben is. Kész. Az egyperces
néma megemlékezésekre igen tisztán emlékszem; amikor a TIAC edzõje
elhunyt, még egy fekete drapéria is feszült a kispad mögötti kerítésen. A
mulandósággal, a halállal dacoltak azok a betegek, akik a pálya mögötti
kórház kerítésére fölkapaszkodtak. Annyiszor és annyian megtették köpeny-
ben vagy csak pizsamában, hogy a kerítés betontetejébe kevert üvegszilánk-
ok egészen lekoptak, azok az életlen élek már semmiféle vékony nemezpa-
pucsot vagy mezítelen emberi talpat nem bántottak többé. (Kis költõi túl-
zással élve: a kerítés teteje hasonlatos lett a smirglizett gombfoci asztalok
babahintõporral beszórt felületéhez.) Amikor kisgyermekként onnan néz-
tem a meccseket, vagy amidõn a TIAC-PÉTI MTE (1974) mérkõzésen kitört
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verekedés miatt betiltották a pályát, nekem páholyom volt az egész bástya.
Ha a lenyugvó Nap Lesence felõl rézsút rásütött az építményre, valóságos
csillogó ösvény lett a lábamnál. Mintha egy Új Jeruzsálem falait rakták vol-
na csak alám.

Hiányzik édesapám. Aki – akár több pályatársam édesapja – kint ünnepelt a
Népstadionban, amikor a Wembleyben rendezett mérkõzés után még egyszer
istenigazából elpáholtuk az angolokat. Sándor Mihály író, debreceni futball-
történész barátom édesapjával tán meg is pillanthatták egymást. Ezt ma már
nem kell firtatnom. Régen szétpergett képek. Pergõ képek. Képek. Mondják,
hagyni kell azokat, akár a szavakat. Lackfi János szerint azok az író elõtt egyszer
csak úgy is elkezdenek focizni egymással.

Buzánszky Jenõ dedikált fotója


