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„Mindigleszanagyvárosokhatárán/egy-egyletaroltgyepűrét,/holhűvösalkonyati
órán /hallaniemélydobzenét, /melymérföldekrőlmágnesezmagához / labdaéhes
diákotésinast,/segy-egybolyongó,dérütöttpasast,/kieltűnődvedőlakapufához”.
EzegyJékely-versrészlete.Avégehihetetlenülszép.
Énmár sohanem leszek ilyendérütött,bolyongópasas,hiábavagyokmagányos.

Sohaabüdöséletbennemfogokakapufáhozdőlni,mertúgymegutáltattákvelema
focit.AmiazezerévesMagyarországbanundorító, a gonoszsággal, butasággalpáro-
sult,tökéletestehetségtelenség,azocsmányság,aztnekemmindamaifutballjelképe-
zi.Pedigazáltalánosiskolában,agimnáziumban,ésmégkésőbbisezvoltazéletem,
mondjuk–hamindenképpenvalamidátumhozakarjukkötni–1969-ig,Marseille-ig.
Demostmárúgyérzem,elértemagyűlöletcsúcsát.Sokszormondomisabarátaim-
nak, hogy keressenek valakit, aki jobban utálja a magyar futballt, mint én. Persze,
tudom,eztnemlehetmérni,deénmégisabbanahitbenélek,hogynálamjobbansen-
kinemutáljaazegészvilágonamagyarfutballt.Amércetalánazlehetne,hogyvalaki
együttnéznemegvelemegymagyarbajnokimeccset,éslátná,hogyamásfélóraalatt
mitművelek.Perszemárrégnemnézemmásfélórát,belenézekfélórát,márakkor
elég.Havalakieztmegtenné,elismerné,hogyigazamvan,ésszónélkülelkullogna.
Vannaknagyemberek,mondjukCioranvagyGombrowicz,akikszépenmegfogal-

mazták,egymástólfüggetlenül,hogymindengondolkodóésmélyenérzőemberneka
legelemibb erkölcsi kötelessége, hogy tudja gyűlölni a hazáját. Természetesen nem
mindent, csak azt, ami rossz benne. Ezzel teljesen egyetértek.A román hazát csak
Ciorangyűlölheti, egy francianem,az csakFranciaországotutálhatja.Haamagyar
válogatottjátszik,mindigsokkaljobbállapotbanvagyok,mertiszonyúandrukkoloka
magyarválogatottellen,ésmindigsikerélményemvan,mertmindigiszonyúanelpüfö-
lik.Ezértcsakamagyarbajnokimeccsaz,amikihozasodromból.Amagyarválogatott
csak akkor borít ki, ha a katasztrofális játékával esetlegmégis elér egy döntetlent.
Akkor csurog rólam a víz,mert frenetikusan ellenük drukkolok. Tehát, egyszerűen
szólva,hazaárulóvagyok.Igazibetegvagyok.Dőlrólamavíz,lilaafejem,őrjöngök,
szóvalelmondhatatlan.Olyanvagyok,mintanikotinfüggővagyazalkoholista.Szóval
szenvedélyez,igaziszenvedély.
Ahatvanas-hetvenesévekbenénmindenmeccsen,mindenkettősrangadónottvol-

tamaNépstadionban,ahatvan-hetvenezernézőközött.Egyszeraztmondtamabará-
tomnak:te,hátmilyenrosszakezek–;pedigazokmégaVáradiBéláékvoltak,akika
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maiakhoz képest zsenik!Hogyha ez ígymegy tovább, leszmég olyan, hogy egyszer
majdegymankóspalifogjátszani.Jótröhögtünkrajta.Ésmitteszisten?Megtörtént!
Megtörtént,ésezalegördögibb!Mégpedignemisegyellenszenvespalival,hanema
V.Gy-vel,akiténkorábbannagyonnemszerettem,deamiótaeltörtékalábát,azolyan
csúnyán történt, hogy azóta énmegkönnyezem azt a palit.Másfél évig kezelték, és
mindigírták,hogyjavulazállapota.Csakhátnemjavultannyira,ahogyvárták,ésaz
utolsómeccsen,amikorazÚjpestbajnoklett,azutolsópercrebeállították.Alabdához
semért,úgyálltbe,hogyabírómárépplefújtavolnaameccset.Ataccsotbedobta,és
azonnalvégevoltameccsnek.Hátéppennemvoltnálamankó,deúgyálltföl,hogya
mankót letette,ésborzalmas,borzalmasvékonyvolta lába.Tehátmegtörtént,hogy
mankóspalijátszottamagyarelsőosztályban.Shavalaholilyentörténhet,akkoraz
máravégpont.Mégakkoris,hatudom,jelképesdologvoltabeállítása,ésénistap-
soltamaszerencsétlennek.
Agyűlöletemfokozataiszorosankötődnekamagyarválogatottszínvonalához.Eta-

pokvannak.APuskásékatnemszívesenhasználommércének,mertazkivétel.Haa
hatvanhatos,Albert-,Farkas-,Göröcs-,Tichy-féle csapatot száznak tekintjük, akkor
mostmármínuszbanvagyunk.Agyűlöletemésaszenvedélyemezzelpárhuzamos.Már
Marseille-benisacseheknekdrukkoltamhatvankilencben,deazmégpolitikaiokok-
bóltörtént.Akkormégnemutáltamőket,dehátCsehszlovákiamegszállásautánvol-
tunk,úgyéreztem,hogyacseheknekkelldrukkolni,deazértalelkemmélyénmégnem
örültem,hogyennyirekikaptak.
Tehátkörülbelülahetvenesévekbenkezdődött,amikormégvoltegyutolsónagyon

jócsapat,amiazÚjpestreépült:Dunai,Bene,Fazekas,Göröcs,megmégaSolymosi
isjátszottbenne,akiugyanegynagybunkóvolt,deóriásigólokatlőtt.Emlékszem–
hetvenkettőben vagy hetvennégyben lehetett? –, olimpiai válogatottként játszott a
teljesnagyválogatott,és4:0-ravagy4:1-rekikaptakSzófiában,éskiestek.Nemjutottak
kiazolimpiára.No,akkorénmármarháradrukkoltam,hogynehogykijussanak.Egy
barátomnálnéztem,ésamikormegyekhaza,azújságárusordít,tajtékzik,hogyakkor
isamagyarválogatottalegjobb!Hiábakaptunkki4:0-ra!Nem,nemisordított,rosszul
mondom.Inkábbolyanemelthangon,magyarázóanbeszélt.Körülötteálltak,éshall-
gatták.Szóvalafröcsögőhülyeségcsimborasszójavolt.Namost,azabszurdumotcsak
aBuñuel-filmekbenszeretem,avalódiéletbenmegőrülökavonító,bőgő,gonosz,nyi-
lashülyeségtől.Nos,azilyendolgoktovábbnöveltékagyűlöletemet.
AGanzVillanypályájamellettlaktunk,ésénmárnagyonhamaregészenközelről

láttamafocistákat,mertmindigkétméterreálltamajátéktértől.AGanzakkorolyan
BLASZI-színvonalonjátszhatott,tehátelégjólbrusztoltakottan,voltsztármegmin-
den,azoknakmarháraismertemmindenmozdulatát.Mindennapottvoltam.NBI-es
meccsen életemben először egy Kispest–Vasasmeccsen voltam, apámmal. Öt óra
hosszatkellettvillamosozni.AVasasnakdrukkoltam–mostmárrégnemdrukkolok
nekik –, és szerencsémvolt,mertminden idők legnagyobbVasasa volt aFarkas- és
Mészöly-félecsapat.Veretlenülnyertékabajnokságot.ÉnmégarégiVasastisláttam,
Csordással,Bundzsákkal.Bundzsákotmindenhéten láttam,de legalábbis kétheten-
ként.Azacsapatistelevolttehetséggel.Tényugyan,hogyaBundzsákbanvoltalatto-
mosság,sunyiistudottlenni,szóvalerkölcsipéldanemlehetne,demégis,mégaFra-
di-drukkerek iselismerték,hogynagyon tud.Szerintemvilágklasszisvolt,ésmaegy
falábúnímandtöbbszörlehetválogatott,mintő.KésőbbFarkastszerettemkülönösen.
Őtvégigrugdalták,iszonyúanfaragták,desohanemrúgottvissza.Eldőlt,egyszótsem
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szólt,fölkelt,ésjátszotttovább.Nagyonritkaazilyenfocista.Egyszervoltkiállítva,az
utolsópercbenabírónakpofázott,aztláttamCsepelen,ősohanemrúgott.Őtállan-
dóanfaragták,ésSzuszautánalegszebbmagyargólokatőrúgta.ABeneisrúgottnagy
gólokat,deaFarkassokkalszebbeketlőtt.AFarkasnagyonjóltudottAlberttelegyütt
játszani,mertahatvanhatoscsapatbannemcsakAlbertvolt,hanemAlbertésFarkas
együtt,ésazígyvoltjó.
Tichytisszerettem,őtegyébkéntaFradi-drukkereknagyonutálták,merthatalmas

gólokatrúgottaFradinak–megperszeaVasasnakis.Egyszerötpercvolthátra,ésa
Vasas vezetett aHonvédellen2:1-re.Kint voltamaStadionban.Berendi fogta, aki
szinténelégbunkójátékosvolt,őnemnagyotrúgott,hanemsokkicsit,deemberfogó-
naktökéletesvolt.Hamailyenemberfogólétezne,császárlehetne.Olaszcsapatokban
láthattunkilyentípusúemberfogókat,akikaztánvilágsztároklettek.Ugyanaztcsinál-
ták,mintaBerendi.Na,őfogtaazonameccsenTichyt,rugdaltavégig,ésállítólag,ezt
utána hallottam, mert akkor az ember járt edzésre, edzőmeccsre, minden Spor tot
olvastunk,ésmindenismerősláttaameccset,mindentrészletesenmegbeszéltük.No,
mindegy, öt perc volt csak hátra, és az volt a legenda, hogy aztmondta a Tichy a
Berendinek, hogy ide figyelj, te Botond, hát már annyit rugdostál, nézd, már csak
hárompercvanhátra,végevanameccsnek,mostmárnerugdalj, légyszíves,baszd
meg!ÉsállítólagaBotondaszondta:jó.Tichyahátralévőötpercrehármatmondott,
ésötpercalattkétgóllalmegfordítottaameccset.Namost,Tichytseutáltamsoha,
holottmegverteaVasast,szóvalakiolyangólokatrúgott,mintő,aztnagyontudtam
tisztelni.EgykicsitilyenSzusza-utódvolt,egyklasszissalgyengébb,ahhozképest,hogy
milyennagyvoltaSzusza,dehátmaistenlenneegyTichy.Ésolyanszimpatikusfazon
volt.Egyébkéntafutballistanelegyenerkölcsös,legyenzseniapályán.APuskáselég
ellenszenvescsibészlehetett,azthiszem,nemisszerették,sőttánnemistúlgusztusos,
dehátegyzsenivolt.Kitérdekelatöbbi?Azértmentemki,hogylássam.Azegyvélet-
lenpluszmég,havalakiolyanszimpatikus,mintaSzuszavagyaTichy.
VidékreisjártamVasas-meccsekre.SőtegyszeraTatabányanagyonjólkezdteaz

évet,mégazévszámotismegmondanám,hetvenkilencbenvagynyolcvanbanlehetett,
ésénlementemvonattalGyőrbe,hogymegnézzemaTatabánya–Győrmeccset.Akkor
Kiprichmárjátszott,afiatalKiprich,ésCsapóvolttalánmégott,szóvaljójátékosok-
bólálltacsapat,ésvalaminégygyőzelemmelkezdtekegymásután.Hú,bajnoki,új
csapat,újremények!DesajnoskikapottaTatabánya,nagyonrosszuljátszott,ésezzel
aztánelismentakedvemazilyenvidékiutazásoktól.Pedigabbanbíztam,ésezérta
Tatabányánakdrukkoltam,hogyíme,valamiúj,nagyszerűdolog.Ésezértelmentem,
negyvenéves koromban, a Tatabányához semmi közöm nem volt, vonattal Győrbe,
hogymegnézzemaTatabánya–Győrmeccset.
VagyittvanazIzsó.Őtisszerettem.Egyszer,Székesfehérváron,aVasasbajnokje-

löltvoltakkor,denemtudtamegnyerniabajnokságot.Ezhetvenötbenvolt,amikora
Fradicsalássallettbajnok.AVideoton,aFradiésaVasas–hármannyerhettékvolna
megabajnokságot,ésazutolsóelőttifordulóbandőltelminden.ÉsakkorFehérvárra
mentemmegnézniaVasast,ésazIzsóottolyanhelyzetekethagyottki,hogyaztnem
lehetelmondani.Folytoncselezhetnékjevolt,egyméterreagólvonaltól,belebonyoló-
dott,szóvalazértnemvoltigazánnagyjátékos,mertvalamiláthatatlanhatártnemvolt
képesátlépni.Abajnokságmúlottrajta,ésötpercenkénthagytakiazóriásigólhelyze-
teket,úgy,hogymegfordultgólvonalon.Borzalmasvolt!Őrjöngtem,lilavoltam,szó- 
valmajdnembelehaltam,denemutáltam.Ennekellenérenemtudtamutálni.Sőtmég
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emlékszemis,hogymentembúsanhazamagamban,ésaztgondoltam,hogyazért is
szeretemazIzsót!HátőmégiscsakazIzsó.Szóval,úgylátszik,atehetségetvalahogy
szeretnilehet.
Emlékszem,voltegyszeregytaccsbíró,akinagyonhülyevolt.Énmindigatizenha-

tosnálültem.AFáyutcaistadionnagyonkicsiéscsaládias.Ottmégbelehetettordí-
tani,shakifogottazemberegycsendet,akkormindenkipontosanhallhatta,hogymit
kiabálok.Na szóval, ez a taccsbíró nagyon hülye volt,mindig ellenünk lobogtatott,
minthacsakfroclizniakarna.Különösnevevolt:úgyhívták,hogyTell.Akeresztnevére
márnememlékszem.Hát,mondommagamban,atelefonkönyvbenmegnézem,olyan
sokTellnemlehet.Éstényleg,csakegyTellvolt.Fölhívom,fölveszi.Valahogybiztos
voltambenne,hogyőaz.„Halló,Tellsporttárs?”–mondomszéphalkan,nyugodtan.
„Nézze,látom,hogyönvezetiaholnapimeccset.Ottleszek,ésfigyelek.”Ördögivolt
azegész,apalinagyonbeszarhatott,mertcsendvolt.Nem,hogyakurvaanyád,meg
ilyenek.Némacsend.Sokáig.Aztánmegszólalt:„Miért,kivagyte?ABoros?”–„Na,
tudjamaga,hogykivagyok.”–Ezzelletettem.Ésamikormásnapkimentemameccsre,
akkorténylegnemnagyonlobogtatott.
MagyarországegyikleggyűlöltebbemberevoltaZsoltIstván.Iszonyúutálatövezte.

Demegkellmondanom,azértegykülönlegespalivolt,mertteljesenöncélúancsalt.
Mindenmeccsencsalt,logikátlanul,csupánönmagaszórakoztatására.Direktfroclizta
anézőket.AlegtöbbenaFradinakdrukkoltak,ezérthátőkövetkezetesenaFradiellen
csalt,csakazért,hogyötvenezeremberőrjöngjön.ASándorCsikartismindiglezavar-
ta.Mert az nyilvánpofázott is,mert olyan alkat volt. Pedig aZsolt ellen többnyire
senkinemmertpofázni,mertazonnal lezavarta.Sikerültelérnie,hogy féltek tőlea
játékosok.Őt sohanemhívtam fel,mert titkos volt a száma,mert gondolomezren
akartákfelhívni.Féligbeisvallotta,sokrádióműsorvoltvele,stöbbszöriscélzottrá,
de legalábbis ki lehetett hámozni, hogy élvezte, ha szembeszállhatott.Megmondta,
teljesenegyértelműen,hogyőnagyonélvezi, haötvenezer emberpfujol rá.Őtmár
valóbanutáltam.Sohanemfelejtemela’66-osvilágbajnokságnyitómeccsét,aholsze-
mérmetlenülcsaltazangoloknak,éstánnemisöncélúan,tudta,hogymiért.Amáso-
dik félidőbenmár akkor fújt, ha az uruguayiak átlépték a felezővonalat, még csak
ürügyetsemkeresettazegészre.Azangolközönségakkornagyonsportszerűvolt,ez
egyáltalánnemtetszett,sőterősödőmorajjalfogadtákazítéleteit.AKárolyherceget
közelrőlmutattaakameraadíszpáholyban,értettafutballhoz,mertazarcáraméla
undorült.Arrólvoltszóameccselőtt,hogyaZsoltvezetmajdmásfontosmeccseket,
sőttánadöntőtis,deezekutánegyetlenmeccsetsemvezetett.Nagyfiguravoltkülön-
ben,mertmiután visszavonult, sokszor éshosszasan fejtegette, hogyő a futballistát
nem tartja sportolónak, és a futballt nem tartja sportnak, soha nem is tartotta, egy
komolytalandolog,éshogyőtiszteliasportot,ésigenistudja,higgyékel,afutballnem
sport. Tehát pontosan teljesítette a feladatát.Mert a játékvezetőnek az a feladata,
hogy hülye legyen, csaljon, hogy céltáblája legyen a drukkernek.Amásik undorító
magyarbíróazvolt,akialegutóbbiVB-nszándékosankiejtetteakamerunicsapatot,
állítólagaFIFAengedélyével.Mindegy:nemlehetvalakibíró,haaszurkolónemutál-
hatja.Devégülisabírónemazénvilágom.Adrukkerajátékosokkalvanszorosössze-
köttetésben.
Jártam edzőmeccsekre meg edzésekre, meg a tartalék bajnoki meccseire is. Az

edzőmeccsek szerdánvoltak.Rendesmeccsekvoltakezekakis- vagyanagypályán. 
AhatvanasévekelejéntélenisottvoltezekenlegalábbötszázemberaFáyutcában.
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Az edzés kedden és csütörtökön volt. Néztük, legalább százan-százötvenen, ahogy
Mándyisírta,arácsnálszorongva,ahogyugróköteleztekvagyfutottak.Azembermin-
digottvoltazedzésen.Najó,nemmindig,néha.Illovszkyvezetteazedzést,elképesz-
tővolt.„–Baszdmeg,akurvaanyád!”–végigeztordította.Semmimást,csakezt.Mi
megottálltunk,februárban,térdigértahó,ésfigyeltemaMészölyésaFarkasminden
mozdulatát. Ők voltak a legnagyobb sztárok. Kapura lövés mindig volt, ez volt a
lényeg, százszor rúgtak kapura, ötven gól volt belőle. Aztán meg begurított labda,
ráfordul,rúg,ráfordul,rúg.Azisszázszor.
Illovszkyténmégjátékoskorábanisláttam.ACsordással,Szilágyival,Bundzsákkal

játszottegyütt.„CselMatyi”voltés futóbolond.RadulyvoltaVasasmásik szélsője,
Illovszkymellett.Mindakettőnagyonjókisjátékos.Illovszkytkülönbennagyonutál-
tákaFradi-drukkerek.Mikorénláttam,ötvenöttájékán,márharmincévkörülvolt,és
aFradi-drukkerekmindigaztkiabáltáknekigúnyosan,hogy„Rúúdi,Rúúdi”!Ködök-
bevész,hogymiért,defolytonezzelheccelték,cukkolták.Dalnokivallettvolnavalami
ügye?Mostmár nem tudom. Emlékszem, egyszer nagyon siralmas volt, kikapott a
VasasaFraditól,valamikorazötvenesévekvégén.Akkormégabszolútnemvoltlent
rács a Népstadionban, vagy nagyon kicsi volt, mindenesetre a gyerekek átmásztak,
berohantak,ésaFraditünnepelték.Deezmégnemvoltelég,aVasasszomorúanbak-
tatottle,Illovszkyvoltazutolsó,ésakissrácokrugdaltákőt,denemcsináltsemmit,
egy gyereket mégsem üthet meg. Csak hátranézett, aztán baktatott tovább. Akkor
nagyonsajnáltam.Pedigigazábólnemszerettem,amitjátszott,ilyenigaziCselMatyi
volt,belebonyolódottacselekbe, látszott,hogy jó játékos,deeznekem ígymár sok
volt.Edzőkéntsemszerettem,deelismerem,hogynagyfigura,ténylegélőlegenda,a
Vasastörténeténekazegyiklegnagyobbalakja.
Szentmihályiismarhanépszerűvolt.Egyiknap,mitsemsejtettemróla,aztlátomaz

újságban:„SzentmihályiazÚjpestiDózsában.”Teljesdöbbenet.Aznapvoltegyedzés,
kimentem.Ésegyöregasszony,egyilyenigazi,régi,munkásmozgalmibanya,őrjöngve
rázzaarácsot:„–Megölöm,megölöm!”–PedignemisvoltmárottaSzentmihályi,
márelmentÚjpestre.Deabanyabeakartmenni,hogymegöljeaSzentmihályit,aki
márnemvoltott.Eznekemromantikavolt,röhögtemrajta,deazértértettem.Nekem
közömvoltehhezazöregasszonyhozis.
Egyszer,ötvenhatbanvoltegyVasas–HonvédaNépligetben.Márnememlékszem,

hogyapámmalvoltam-evagyegyedül,mertaztáneléghamaregyedülisjártam.Iszo-
nyúdurvameccsvolt,aVasasbanvoltegyigendurvajátékos,aTeleki.Játszottötven-
hétben és ötvennyolcbanDebrecenben is, válogatott is volt. Iszonyú durva volt, de
szemből. Nem alattomosan, hanem szemből rúgott. Sovány pali volt, cvikkere volt.
Durvajátékos,sovány,centerhalfban,cvikkerrel.Elképesztő.Aztmarhárautáltamin-
denki.Ésakkormegintdurvult,demivelaFradi-drukkerekaKocsistimádták,éshaa
Kocsistbántották,bepörögtek,ésazthiszem,aTelekiaKocsist iszonyúanrugdalta,
ezért őrjöngött a tömeg.A népligeti egy széles pálya volt, nagy füves területtel, és
emlékszem,berohantatömeg,ésfűcsomókatdobáltakaTelekinek.Kitéptékezeketa
nagy fűcsomókat vagygyeptéglákat, ésazokkaldobáltákaTelekit.Háterreemlék-
szempéldáulakoraimeccsekről.
Énáltalábanmagányosfiguravoltamameccseken.Nemvoltnőmvagybarátnőm,

barátomegyvolt,deazÚjpest-drukkervolt,ígyazzalsemtudtamegyüttmeccsremen-
ni.Deazértúgyismertemapofákat.AVasasnaknemvoltnagyszurkolótábora,ismer-
temapofákat,megvoltamaVasasBarátiKörgyűléseinis.NemvoltaVasasnakhim-
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nusza, a Fradinak volt ez a híres himnusza, a többi csapatnak szinte egynek se, és
akkor, emlékszem, előállt valaki, egy ilyenöreg szaki, egynegyvenöt előttimunkás,
berontottegyharmonikával,óriásitaps,hogyőmegkomponáltaaVasas-himnuszt.És
előadottvalamiförtelmet.Ilyenekreemlékszem.Havidékrementünkvonattal,akkor
aVasas-székházbankellettjegyetvenni.Tehátsokembertismertempofáról.Perszeaz
egész, a tömegegykicsit feszélyezett, ezért ameccsekenmindighátul álltam.Nagy
ritkánazértbementemakeménymagbais.AmikoraNépstadionbanrácsvolt,arács-
nállehetettállniazülőhelymögött.Haülőhelyemisvolt,álltaminkábbatömegfölött.
Aztszerettem,amikormársenkinemvoltfölöttem.Kicsitilyenkatonaságszerűhan-
gulatvolt:sokmarhavoltott,demégisbennevoltamacsapatban.Velükvoltamszoli-
dáris.Azéletbentalánutáltamvolnaőket,demivelacsapattársaimvoltak,ezértebbe
a közösségbe tartoztam. Félig-meddig kívülálló voltam, de azértmégiscsak közéjük
tartoztam.
Nőimeccsekreisjártam.AFeminátisláttam,ésnőiválogatott-meccsetisegyszer.

Ott volt körülbelül hat-hétezer néző, esti, villanyfényes meccs volt a Latorca utcai
pályán,aholnéhaaVasasisjátszott.Sokáigegyébkéntazegyetlenvilágítóspályavolt
aLatorcautcai.EgyszeraKerület-pályánisvoltamnőimeccsen,zuhogottazeső,sár
volt,szóvalnemlehetettélvezni,csurgottavíz,ésnéztemalányokmellét,mertráta-
padtamez.Deazértafutballisérdekelt.
Errőljuteszembeegymásikérdekestörténetis.VoltazÍrószövetségnekegySzoc-

reálnevűcsapata.AzősidőkbenmégaCsurkavoltakapus.Későbbénisjátszottam
benne,marhagyengevoltam,deamikorcsaklehetett,szaladtamalabdaután.Sajnos
elégritkántalálkoztamvele,deazérteltűrtek,mertmindigkevesenvoltak.Akinem
futottelalabdaelől,azmindjöhetett.AmikoregyszeraMoldovanagyveszekedések
utánelment–kettéváltacsapat.ÉnaVéghAntalhozkerültem,őlettazedzőnk.Végh
egyrendkívüljámbor,joviálispalivoltfutballügyben,Moldovamegelégdurvaéside-
ges volt, rugdosott, vérvörös fejjel, akit ért, szóval nemmindenki szerette, amit ott
csinált.Egyébkéntengemsohanemrúgottmeg,deénisféltemtőle,lehet,hogymás
is.Naszóval,későbbegyszer,valamitéeszmeccsvolt,engemisbeakartküldeniaVégh
Antal,deénmondtam,hogynemmegyek.Nemésnem.Megislepődtem,hogyengem
ishív,mertnagyonritkántalálkoztamalabdával,akkorispróbáltamrögtönleadnia
legközelebbállónak.Nagypályánmegkülönösennemtudtamjátszani.Mégapályátis
képtelen voltamvégigfutni.Arról nem is beszélve, hogymilyennehéz amozgásban
lévő labdátpontosanodapasszolni akárnéhányméterre is.Hanéha sikerült, akkor
márelégedett voltam.Kispályánmégvalamennyire futkároztam,denagyon jól tud-
tam,hogymiazanagypálya.Ráadásulmégmarháraféltemisatéeszpaliktól,bárállí-
tólagnemkellett,mertazoktiszteltekbennünket,hogyíróurakmegizé.Deazértott
stopliscipőkellett,rajtammegmégsohanemvoltstopliscipő.Úgyhogynemvállal-
tam,ésakkoraVéghAntalkurváramegsértődött–különbenjoggal,hogyakkormeg
miértjárok,hanemvagyokhajlandófocizni.Úgyhogyaztánelismaradtam.
Nodeazegészanőkrőljutotteszembe,mertvoltazabarátom,akiÚjpest-drukker

volt,ő jobbanjátszottnálam,és járt ilyentéeszmeccsekre,szeretettmarhanagyokat
kajálni,megminden.Na,őmesélte,hogyegyszerodáigfajultadolog,olyankevésjáté-
kosukvolt,hogyaIII.Kerületnőicsapatábólmeghívtakegycsajt,akiválogatottvolt,
női válogatott, és úgyment le az írók csapataDebrecenmellé,Hajdúnánásra vagy
hova,ahelyitéesszeljátszani.Aközönségőrjöngött.Kifutottazírókcsapata,ésköztük
voltezazIcanevűcsaj,végigjátszottaameccset, talánméggólt is rúgott.Namost,
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megértem,hogyezekapalikőrjöngtek,demi van,haeltalálják?Hátkurvanagyot
reccsen,mertakkoraasúlykülönbség.Vagymivanegyütközésnél?Nagybajvan.Mert
aztelhiszem,jó,hogymindenféletechnikávallehetvalamiremenni,deütközésnélkur-
vanagysérüléslehet.Vagyhacsakráesikvalaki.Namindegy,nemtudom,deállítólag
marhanagysikervolt.
Teháténvégülisnagyonszerettemafutballt.Pontazért,mertnemtudtamjólját-

szani,denemféltem,nemfutamodtammeg,pedigcsakakkorállítottakbe,hanem
voltak elegen.És aMarczibányi térenmindennap fociztak a srácok, s ha engedték,
beálltam.Élveztemafocit,mindigénvoltamalegrosszabb.Perszenemismindig,mert
azegyetemen,amikorelsősegyetemistakorunkbantornaóracíménösszeverődtünka
BEAC-pályán,ésegyrégiáltalánosiskolaiosztálytársamnakvéletlenülszinténottvolt
atornaórájaésbeszállthozzánk,egyolyaniszonyúköténytadtamakrapeknak,hogy
teljesenelájult,ugyanisőazáltalánosiskolábanlátottutoljára,amikorénmégúgyját-
szottam,hogyazállólabdátsemtaláltamel.Ésakkorazegyetemenköténytadokneki.
Szóvalúgylátszik,asokjátékvalamiszintrefeltudjahozniazembert.
Naszóval,mindegy,énnagyonszerettemafocit,ezalényeg.Ezértistudomutálni.

Csakazutálhat,akiszeretett.Ezpontolyan,mintagyűlöletaszerelemben.Nyilván
csakazgyűlölhetizzógyűlölettel,akiegyszerszeretett,ésutánacsalódott.Ezegyértel-
mű.Voltegycsaj,akiFranciaországbamentférjhez.MarhanagyMTK-drukkervolt,
ésnagyonértettafutballhoz.Ésmégmostis,azutóbbitízévben,amikormárigazán
rosszvoltamagyarfutball,többszörvoltamveleitthonMTK-meccseken.Ésénmindig
kérdezgettem,hogyhogyafenébetudodeztmégszeretni,mertőmindenhétenjárt,
megizgult,hogy„nézd,aLőrinczEmil!”,megezeketaszörnyűfigurákatszerette,bár
aLőrinczisolyan,mintaVébervolt,talánőtmégvalamennyirelehetettszeretni.Na,
őegyszeraztmondtanekem:„–Te,nemértemakérdésedet.Akkorénneisdugjak
többet,mertegyszercsalódtamegyfiúban?”
Énmás vagyok.Ha egyszer csalódtam, én nembocsátokmeg a csalódásban.Az

emlékezetesátbillenésemet,Marseilleután,méglefedtemazzal,hogypolitikaiokok-
bóldrukkolok,deazértazmárelégcsúnyadologvolt.Akkor,ahetvenesévekelején
nagyon csúnya vereségek voltak. Emlékszem egy nyugatnémet–magyar barátságos
meccsre,ami5:1lett.Előttenagyonritkánkaptakígyki.ABeckenbauer-félenémet
csapatperszeeleveaviláglegjobbjavolt,deakkoris,szóvalámultam:hú,mivanitt?!
Szóvalaz ilyenmeccsekenmárúgykezdett látszani,hogy szakadékvanamagyarok
meg a többiek között. Pedig ott még a Fazekasék játszottak. Ő rúgta különben az
egyetlen magyar gólt, 5:0 után. Barátságos meccs, jó színvonal, mindenki ott volt.
Teháteznemisegyátbillenés,haneminkábbegyfolyamatvolt.
Emlékszemegy korai norvég–magyarmeccsre is, valamikor a hatvanas évek első

feléből.AkkormégNorvégianagyonkiscsapatvolt,nemolyan,mintma.Tétmeccs
volt,Oslóban.Fastadion,igaziháborúelőttifastadion,ötezernéző.Anorvégfutball
sehol.Tökesélytelenekisvoltak,amagyaroknálmégBene,Göröcs,Fazekas,ilyenek
játszottak.Ésvalahogymárakkoranorvégokvoltakszimpatikusak,szóvalnemtudtam
igazánamagyaroknakszurkolni.Anorvégoktetszettek.Olyanokvoltak,mintazizlan-
diak,igaziamatőrök,írtákisróluk,hogyboltieladókmegmittudoménmikvoltak.
Mentek,darabosan,marhárahajtottak,lendületesen,ahogyazészakiakszoktak.Egy
profivoltazegésznorvégcsapatban,csakhogyazzalazvoltabaj,hogyNémetország-
banfocizott,ésmégelőzőnapmeccsevolt,ésasajátautójávaljött,deúgy,hogynem
aludtsemmit.Méganevéreisemlékszem:úgyhívták,hogySeeman.Voltegyilyenré- 
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giosztrákkapusis,akivalamikor1951-benaMegyeriútonkivédteamagyarokszemét
is,deazmásképp,Zemannakírtaanevét.Oslóbananorvégekellenmár2:0-ravezet-
nekamagyarok,negyedóravancsakhátra,egyszercsakordítanorvégtömeg:Seeman,
Seeman!Ésénis,hogyhú,ezazapali,akitegnapjátszott,autóvaljött,baromifáradt
lehet.Ésamikorbeállt,azonnalrúgottegykurvanagygólt:2:1.AztánaBenebekotort
mégegyet,ígylett3:1.Hogyan?Bejönegyilyenpali,ésazonnalrúgegygólt?Szóval
valahogy már voltak jelei annak, hogy szörnyű dolgok készülődnek itt. Furcsa volt
nekem,ésnagyonélveztem,hogyezaSeemanígybeakasztottegygólt.
Egyetemistakorombanénsokórátmulasztottamel.Nagyongyakranórákhelyett

mentemmeccsekre.Haszerdánkupameccsekvoltak,akkorazonanaponazegyetem
ugrott. A legfontosabb előadásokról és szemináriumokról hiányoztam a meccsek
miatt.Mamárnemmennék,denemazért,mertazidőmfogy,ésezegytermészetes
változásvolnaegybizonyoséletkorután.Dehátilyesféledilemmafelsemmerül,mert
már rég nincs jómeccs. És ez a tisztátalan játék undorító. Tehát nemcsak rosszak,
hanemelképesztőendurvákismaameccsek.Haleveszemahangot,akkorjobb,mert
legalábbnemhallomaszpíkert,akiugyenagyonbéna,ésmamárnemaZsolt,hanem
aKnézyvagyaGulyásagyűlöletcéltáblája,mertolyanhülyék.Ésamikorleveszema
hangot,ésnémánnézem,hogymiisolyankurvarossz,akkorjóllehetlátni,hogymin-
denszerelés,ütközésmindiglábatér.Nemmindigakardurvulniaszerencsétlen,de
annyira rossz, annyira képzetlen, annyira nem tudja irányítani a mozdulatait, hogy
durvaságleszavége.Olyanrosszul,olyanügyetlenülmozognak,hogyállandóanössze-
ütköznekalábaik.Borzasztóanvisszataszító,ahogyvegyülacsúnyaésarosszezeken
ameccseken.Sokkaldurvábbegymagyarmeccs,mintahatalmastétértjátszottBarce-
lona–Real.Mindenösszecsapáspiszkos–ezajószó.Törikalabdát,azértolyandur-
vák.Aztánabőgőagresszivitás ishozzájárul,hogysok focista ígyakarja levezetnia
nagylöttyösindulatát.Mertképtelenaztajátékbaszublimálni.Ésakkorcsakazmarad
számára,hogycsapkod,üt,rúg,harap,köp,abírómegordít.Szóvalnyilasok.Nekem
amagyarfutballazabszolútgonoszságésbutasághordozója.Eztteljesenpolitikamen-
tesenértem.
Van egy jelenet, ami élesenmegmaradt bennem, egy gyönyörű jelenet.Az egyik

Izlandellenimeccsutántörtént.EgyévalattkétszerkaptunkkiIzlandtól,ittis,meg
ottis.Mindakettőtétmeccsvolt.Azittenimeccsetnemláttam,mertegybarátnőmmel
voltam.Esősidővolt,júniuslehetett.APozsonyiútelejénvoltegysöröző,mégmais
megvan, odakeveredtünk, és jön egy ázott cigány srác, kezében egymagyar zászló,
összecsavarva,és folynakakönnyei.Ottállegyedül, tökegyedül,eltévedve.Magyar
zászlóvalállacigányfiú,azonosulniakartszegényamagyarcsapattal,ésezlettavége.
Döbbenetesképvolt.Ebbőltaláltamki,hogykikaptunk.
Most,hogyvégeadiktatúrának,nincsenekpolitikaihasonlataim,azokcsakaszovjet

időkbenvoltakérvényesek.Mostmáravegytisztanyilasság,abőgő,azagresszívvagy
abambabutaságérvényesül.Dea leggyakoribbakártékony, az agresszív, a rosszat
akaróbutaság.Ezamagyarfutball.Aszubsztanciájaazagresszívbutaságnak,anagy-
betűsésfeketénagresszívtehetségtelenségnek.Kikezek?Milyenmetaforikushason-
lat érvényes rájuk? Nyilast már mondtam. Bűnöző. De nem kasszafúró, a szakma
mestere,hanemrosszbűnöző,születetttehetségtelen,születettgyilkos,akinekminden
porcikájából a genny, a mocsok ömlik, árad zuhogva. Az Illyés-verset kellene
parafrazálni:aholocsmányságvan,ottocsmányságvan–eztmindtömörítiafutball.
Ottnemazsarnokság,hanematehetségtelenségésocsmányságvan.
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Azedzőketazértutálom,mert szemenszedettenhazugok,noha iszonyúpénzeket
vesznekfel.Demiértfizetikmegőket?Éniselmennékamagyarválogatottedzőjének
haviegymillióért.Nadeaztazértmármégsemondjasemmilyenedzőegyausztrálok
ellenihazai0:3után,hogyameccsegyesrészeibenjóljátszottakafiúk.Eztmárnem
szeretem. Egymillióért kacsintson, vigyorogjon, ne szóljon, de ne hazudjon.A nem
hivatalosFIFA-rangsorbanamagyarválogatottötvenedik,Ausztrália,kitudja,miért,
nyolcvanadik.Fogalmamsincs,hogymiért,mertsokkaljobbcsapatamagyaroknál.Na
jó,deakkoraBicskeimilyenalaponmondja,hogy jól tartottukmagunkatellenük?
Miértnemmondjaazt,amiténis,hogyrosszezarangsor,teljesentéves,nemlehetaz
anyolcvanadik,amelyiksokkaljobbazötvenediknél.ABicskeiisbűnöző,ordítjavala-
kiazálmomban,csakelegánsbűnöző,akifelveszianagypénzeket.AMészölyugyan-
ilyen, akiötször volt szövetségi kapitány,mindig lelépett, aztán visszajött. Ilyeneket
ordítanakálmombanadrukkerek.MégaCsanktetszettalegjobban,aznagybunkó
volt,dekevésbészélhámos,legalábbisúgylátszott.
Demégis,hiábagyűlölömazedzőt,csakazta játékost lehet igazángyűlölni,akit

látok,hogyottfut,ésborzasztó,mitművel.Azedzőtkevésbélátomtehetségtelennek,
őlegfeljebbcsakszélhámos,intellektuálisbűnöző.Egyfokkalelegánsabbannál,mint
akitalpigvérbenésszarbangyilkol,akiateljestehetségtelenségmocskábanvonaglik,
akiaképzeletésafantáziagyilkosa.Afutballmagaaképzelet,snincsnagyobbbűn,
minteztaképzeletet,eztafantáziátmegölni!Ilyenértelembenafutballvégülisköl-
tészet,csakhátholvanazarosszköltő,akitennyirelehetgyűlölni?Anagyhülyeség
szintemárbájos,azembercsakröhögaklapanciákon.
Deafutballügyébennincsbocsánat!Istennélakegyelem–eztmondjaahóhér,mie-

lőttlefejezvalakit.Embernélnincskegyelem.Énnembocsátokmeg.Nemlehetmeg-
bocsátani,olyannagyamocsok.Azegésztestemet,egészlényemetbélsárkéntárasztja
elafutball.Márnemtudomkihányni.Nincsbocsánat.Ezmárvallásgyalázás,tudom,
egyhívőnemveszijónéven,deénmégsemismerekirgalmat.Amagyarfutballpatolo-
gikuseset,ezértamagyarfutballistátmegkellkülönböztetni,belekellvésni,belekell
égetniamegkülönböztetőjelet,mintabaromnak,beleatestébe.Vagylevágniafülüket,
mintAugsburgutánagyászmagyaroknak.Aztánmegkellölni,felkellkoncolniőket.
Deeztmárcsakmegintarémálmaimbanordítjavalakivesztesmeccsután…
Egyfilmrendezőnélnincsilyen,hogyleszarja,hogymilyenvacakotcsinál.Futballis-

tánálmégezisvan.Leszarhatjaaközönséget,hogyörüljön,nyaljakiaseggét.Kocs-
májukvan!Mostakkormiérdekli?Beckenbauerneknemvoltkocsmája,amígjátszott.
Ilyennincsatöbbialkotónál.Énazttapasztalomatehetségtelenköltőnélvagyfilmren-
dezőnél,hogymindegyikalegjobbatakarja,csaképpentehetségtelen.Deatehetség-
telen focistamég csaknem is akar.Tök tehetségtelenek amai filmesek –mondják
sokan.Deezténnemfogadomel,mertnemmindenkitehetségtelen.Óriásikülönbség
vanamagyarfilmjavára.Mosttalánvalóbanbaromiszar,megszűntamagyarfilm.De
mégsemszűntmegigazán,mindigvannaktehetségesújemberekésnagyonjófilmek
is.Nemszabadegylaponemlíteniamagyarfutballal!Afilmeseknembűnözők,nem
tehetségtelenek,nemésnem!Égésföldakülönbséganagyonrosszmagyarfilmjavá-
ra!Azetikaihelyzetmásakétszakmában.Bűnöző,fasiszta,anya-éscsecsemőgyilkos
nincsamagyarfilmszakmában.Najó,egyetismertem,akihivatásosbesúgóisvolt.De
a szakmakivetettemagából,ésmeghalt.NemaBódyGáborragondolok,akitmost
emlegetnek,mertaBódyegyhihetetlenültehetségesembervolt,hanemegymásikra,
akitökérdektelenvolt.
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Nemtudoksemmirőlamagyartársadalomban,amitpárhuzambalehetneállítania
futballal.Nincsilyen.Abányászatbiztoslerobbant,énnemismerem,delátatlanbanis
biztosvagyokbenne,hogyamagyarbányászatjaváraiségésföldakülönbségafocival
szemben. És ugyanez vonatkozik amagyar színházra is. Nincs amagyar futballhoz
hasonlítható.Ez teljesenszokatlan jelenséga történelemben.Vagy itt vanpéldáula
boksz.Ismerem,sokatnéztem.Nemvéletlen,hogyegyKokótkitudmaistermelni.
Vagyavízilabda.ACsászáruszodábanyáronmegyeknapozni,ésottedzegyvízilab-
dacsapat.Énnemértekavízilabdához,deakövetkezőélményemvolt:nemislátszott,
nemtudtam,kikvannakavízben.Ifik?Felnőttek?Hányévesek?Fogalmamsemvolt
róla,aztsetudtam,milyencsapatjátszik.Csaknéztemőket,ésláttam,hogyezekmar-
ha jók.Valami,a láthatatlanauraakkor isérzékelhető,haazembernemérthozzá. 
ABalczótsemcsakazértszerették,mertmegverteaszovjetfutót,hanemazért,mert
mindenkiáltalérezhetővoltazaurája.Vagyamagyarjégkorong.Ezabékafeneke.De
vannormálisember,akiutáljaamagyarjégkorongot,csakazért,mertaCcsoportban
játszanak?Nyilvánvaló,hogynincs!Különbenis,voltakmáraBcsoportbanis.Szóval
tökmindegy.Amagyarvívásisel-eltünedezett,demostutáljavalakiamagyarvívókat?
„Akurvaanyád,milyentehetségtelenvagy?!”Ugye,hogynem?!Ezvalahogycsaka
futballraérvényes.Van itt valami,hogycsaka futballt lehetgyűlölni.Pedig szeretni
lehetettmássportotis.Degyűlölnicsakeztazegyet.
Sz.Rezsőbarátom,akinagyonértettasporthoz,azapjaaHonvédvezetőségitagja

volt,ésezértHonvéd-meccsekrejárt,no,őmondta,hogyősetudja,milehetazoka,
hogyazösszessportolóközülafutballistaaleghülyébb.Nyilvánáltalánosítás,tehátígy
nemis igaz,aNyilasimondjuknemhogyhülye,denagyonintelligensneklátszik,de
azértmégiselgondolkodtató.Hogyegybokszoló,akinekverikazagyát,ittvanaKokó,
mégismilyen ragyogó szellem.Hát ha egyetemre járna, akkor holnap disszertációt
írna.Namostafutballistamiérthogymindighülye?Hogyvanez?
Akülföldimeccseknek semmi közüknincs amagyar futball gyűlöletéhez, azokat

kívülről tudomnézni, semmitnem jelentenekérzelmileg, de esztétikailag, futballél-
ménykéntnagyonjóktudnaklenni.Csípem,nézem,élvezemőket.Semmiféleindulat
nincsbennem,egyszerűensajnálom,hogynemvagyokjelen.Amikoramagyartévében
azangolkupadöntőtadják,természetes,hogymegnézem,pedigazangolfutballnem
érdekel.Demégisnagyonélvezemakupadöntőt,marhárabecsülöm;attól,hogynem
szeretem,mégiszonyúanbecsülömazangolfutballt.UtálomaBeckhamet,gyűlöltem
eztaföldrőlvisszarúgását,ezegypimasz,szardologvolt,demégisegyiszonyútehet-
ség,egyzseni.Abszolútnemlogikus,hogyvisszarúgaföldről,hogyháthanemállítják
ki.Szerencsérekiállították.Denemezjellemziazangolfutballt,úgyhogyezteljesen
idegentőle.Chelsea-drukkerlennék–kétangolhajátszikbenne.Mindenkiolaszés
francia:ezazéncsapatom,angolstílusú.Vagyaszlovénfutball…Korábbansemmit
nem tudtam róluk, Szlovénia nem is volt, és a Dinamo Kijevet mégis megverte a
Maribor,SzlovéniapedigkiütötteUkrajnátezzelpárhuzamosan.Eztisnéztem,deré-
kigértahó,nemlátszottalabda,marháraélveztem.ADinamoKijevetnemrégnéz-
temaRealMadridellen,nemavilág legjobbcsapata,deragyogódolgokat tudnak,
mindakettőnekdrukkoltam.Annak isdrukkoltam,ennek is,nem is tudtam,kinek
drukkoljak.Csakamagyarfutballtgyűlölömfeneketlenülésordasul.Mindenmásfut-
balltszeretek.Hamostaztmondanák,hogyaszlovénválogatottedzésttart,kimennék.
Vagypéldáulabolgárcsapat…Furcsafazonokvoltakbenne,ilyenlófejűpalik,de

óriásivoltazacsapat,egycsodavolt.KintvoltamPárizsban,amikorazutolsópercben
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bevarrtákafranciáknakagyőztesgólt.Hátpersze,hogyabolgároknakdrukkoltam,
akkorkezdődöttabolgárfutballnagykorszaka,ésmáregy-kétmeccselelőttelátszott,
hogymarhajók.Csakmégnemtudtuk,hogyannyira,éselőtteafranciákiselégjók
voltak,ésgondoltam,milyenjólenne,haabolgárokgyőznének,denemigazánbíztam
benne.Akkorkétnévvoltcsak,amitismertem:aSztojcskovésaKosztadinov.Ésmégis
győztek, azzal a fantasztikusbombagóllal!És amikormásnapprovokálni akartama
franciákat,azújságárusnálvettemegysportot,szóbaelegyedtemazemberekkel,per-
szeeznemegyfelmérésvolt,mertcsakkét-hárompalivalbeszéltem,denagyonmeg-
lepődtem,mertteljesentárgyilagosakvoltak.Mondták,hogyabolgárokjobbakvoltak,
éshogyigen,megérdemeltékavereséget.Na,eznincsMagyarországon.Ezértaszur-
kolókisgyűlöletesek.Másholnemfordítjáklehollandra,hogyangyalföldicigányok,
basszátokazanyátok.Ilyencsaknálunkvan.Ezkülönösengyűlöletes.
„Amagyarfutballtfelkellkoncolni!Azösszeshivatásosfutballistátkikellirtani!”Ezt

hallomalegrémesebbrémálmaimban,ésnemtudommegvédeniőket,delehet,nemis
akarom.Szeretnémmegélniamagyarfutballhalálát.Ésmiértneélhetnémmeg,haegy-
szermegéltemamankósmagyarjátékost,aminélnagyobbabszurdumnemvolt,ésmég-
isbekövetkezett?Miértneélhetnémmegazt–ezértnagyonszeretném,hakibírnámszáz
évig–,hogyazutolsóprofimagyarfutballpályáténvethetembesóval?Ezvolnaazén
szertartásom.Csaképpenezúttalnemakezdőrúgástvégezném,hanemabúcsúszertar-
tást.Ezéletemnagyvágya.Előtteelmennékamagyarlabdarúgókkivégzésére.Énrúg-
námkialólukazsámolyt.Tolószékbenülnék,ésutánaatömeggelegyüttelmennénka
stadionbevetésére.ANépstadionakkorramármegszűnne,azidőelvégeznéafeladatot,
csakaromjaiállnánakmár.Miképpenharmincéveazújpestistadionisfedettvolt,és
egyviharlevitteatetejét.Úgyhogymegyezmagától.Hogymileszapályahelyén?Búza.
Lehetmajdkenyeretsütni.Éncsakbefejeznématermészetmunkáját.
Damjanichközismertpéldájaalapjánakarokeljárni–amit,azthiszem,Jókaitalált

kikülönben.Miutánamagyarhonvédseregtízezeremberrelfélévivitézharcutánaz
ötszázszerbáltalvédettSzentTamásnevűfaluthősiesostromutáneltudtafoglalni
1848.decemberében,Damjanichaszerbekkiterítettholttesteifölöttaztmondta,hogy
mindenszerbetlefogokmészárolni,merteztafajzatotkikellirtani,ésazutolsószerb
hullájánpedigfőbelövömmagam,hogyegyszerbsemaradjon.MondtaDamjanich.
Talánnemigaz,sohasemmondta,azegészcsaklegenda,deehhezragaszkodom,hogy
amagyarfutballalisígykellvégezni.Futballmezbenülnékatolókocsiban,sígylőném
magamfőbe,hiszenengemisbeöltöztettekaVéghAntal-ésMoldova-félecsapatban,
dresszem is volt, tehátén sevonhatomkimagam,mindenképpenöngyilkosnakkell
lennem,hiszenhetedíziglenkellkiirtaniamagyarfutballt.Ésakkorazemberiségegy
szörnyűfekélytőlszabadulnameg.
Vébernekmegbocsátanék, ő ténylegmegszenvedett, ő lenne az egyik túlélő, aki

beszámol az utókornak.Gyászmagyarmúzeumoknyílnakmajd, a levágott fülekoda
kerülnekjegelve,afutballcipőkkelegyütt.Agyászmagyaroklesznekahírmondók,akik
Európábanelszélednek.Pontosanúgy,ahogyAugsburgutánistörtént.Azösszespálya
helyétfölkellszántaniésbekellvetni,ésottbúzakell,hogynőjön,megmindenféle
szép mezei virág. A stadion lerohad, és megmarad iszonyú mementónak, ahogy a
Reichstagissokáigmegmaradt.ÉsaNépstadionromjaiörökkéállanifognak,miként
aberlinifal.Ésazegykoripályahelyénottleszabúzamezővagyasoktermékenygyü-
mölcsfa.Leszegyidegenvezető,akielmondja,hogyezmireszolgált,ésottleszateme-
tőis,aholamegcsonkítottfutballistákmaradványailesznekelásvaaföldben.
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Perszeeznemaztjelenti,hogyagyereknemlabdázhat.Agyereklabdázhat,fociz-
hat,mindenfélétcsinálhat,csakpénzt,fizetéstnemlehetfutballértkapni.Focibólnem
lehetnetöbbémegélniMagyarországon.Akiebbőlakarnaélni,aztmindkikellirtani.
Ezenkívülazokatiskikellirtani,akikpénztadnaknekik,hiszenegyegészországtud-
ja,hogymindannyianegybűnszövetkezettagjai.ASzovjetuniókommunistabolsevik
pártja és a náci párt után az emberiség legförtelmesebb bűnszövetkezete amagyar
futball.Nemcsakajátékosokrólvanszó,hanemmindenkiről,akirésztveszafutballal
kapcsolatospénzkörforgásában.
Sokatgondolkoztamezen.Számomrarejtély,hogykiazazelmebeteg,akieztpén-

zeli.Eztsokáignemtudtamfelfogni.Aztánrájöttem:nyilvánvaló,hogyittpénzmosás
történik,másválasznemlehetséges.Deénaztakarom,hogymossákmásholapénzt!
Énelvilegnemellenzemapénzmosást,merttisztábanvagyokazzal,hogyamodern
ipari társadalomagazdasági csalásokésapénzmosások révén fejlődik.Deenneka
magyarfutballnevezetűdolognakalátványaéskisugárzásaanáciésbolsevikpárttör-
téneteótaazemberiség legförtelmesebbfekélye,ami teljességgelegyedi jelenségaz
emberiség történelmében. Az ilyen furcsa, szokatlan, páratlan jelenségeket nagyon
nehézbármihezishasonlítani.Nagyonnehezenértelmezhető,teljesmértékbenkiszö-
kik a ráció alól, nemmegmagyarázható, emiatt óriási horderejű. Irracionális, óriási
horderejű rejtély, szörnyű bűn, aminek pusztító, rákos jellege nyilvánvaló. Hiszen
engem is megnyomorított, s biztos vagyok abban, hogy másokat is. Több tízezren
vagyunkazénnemzedékemben,demégazutánamkövetkezőkébenis,akiketezérint.
Biztosanvannakolyanokis,akikelfojtják,röhögnekrajta,nemnézik.Lehet,hogya
gyűlöletemet én jobban kifejezem, élesebben. Demeg vagyok róla győződve, hogy
nagyonsokembertérint,mintahogyszázezerembervoltmégahatvanasévekbenis
meccseken.Azok hol vannak?Valahol vannak, ez a rák a testükbenmunkál, ezért
pusztulnakmind,egyáltalánnemvéletlenül.
Manapságaholokausztkapcsánsokatírnakarról,hogysokáignembeszéltekatúl-

élőkaszenvedésekről,elfojtottákazegészet.Csakazutóbbiévekbenkezdtekelvelük
foglalkozni.Pedigsoktúlélőemberbenvoltvalamiiszonyatosérzés,csaképpennem
voltak tisztábanvele.És segítettnekik,amikorelkezdtek rólabeszélni?Hátpersze,
hogy segített! Na most, ez hasonlóképpen van a magyar futballal is! Ez rengeteg
emberbennagyonsúlyosanbennevan,sakifocizottis,abbanpedigmégsúlyosabban.
Voltak ismerőseim, értelmiségiek, akik ilyen BLASZ-szinten, leigazolt játékosként
fociztak.Azthiszem,hogyőkisszörnyenszenvednekemiatt.Perszelehet,hogynem
mindenki,mertvan,akiletudjavezetiafeszültségétazilyenöregfiúk-sörmeccseken.
Ezislehet.Debiztosvagyokbenne,hogyéncsakajéghegycsúcsavagyok.Ajéghegy
csúcsalettem.Ésajéghegynagyonfontos,ésazokis,akikerrőlnembeszélnek.
Olyanez,mintamikorelsüllyedegyolajszállítóhajó.Igen,azolajegymásikjómeta-

fora.Azolajszennyeződés.Egykisolajszállítóhajóvala félLaManchecsatornátel
lehetszennyezni.Aztmondják,kicsiezamagyarfutball.Csakhogyazakkor iskicsi
volt,amikoraviláglegjobbjavolt.Amagyarfutballegyspirituálisbűn,egytermészeti
bűntény, amit már nem emberek irányítanak. Irracionális természeti képződmény. 
Agusztustalanságésocsmányságkinövése.Sezfüggetlenattól,hogyanagyOroszor-
szágban,anagyKínábanvagyakicsiMagyarországonszületett.Hátadánfasizmusról
mittudunk?Marhakevesenvoltak,ezeremberirtottmásikezerembert.Deattólmég
szörnyűvolt!Vagyahollandfasizmus!Ésanorvég?Azért,mertkevesenvoltak?Azért,
mertamagyarfutballkevesekbűne,attólmégförtelmesocsmányság.Éssajnosmég
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ma is milliók nézik, akik nem tudnak róla leszokni. Én is milyen nehezen tudtam
leszokni.Ezszörnyűbb,mintazalkoholizmus,mintadrog.Hiszenazalkoholistavagy
adrogosacsúcspillanatokbanlegalábbmámorosörömötélát!Eztmindenkitudja,ezt
nemtagadjákazorvosoksem.Demitélvezhetittvalakiamagyarfutballban,ebbena
vegytisztaocsmányságban?
Amagyar futball rendkívüli különösségét az adja, hogy csakocsmány.Tisztán és

csak ocsmány.Nincs bennemás.Ha orvos lennék vagy természetkutató, élvezném,
hogykutathatom.Hiszenarákkutatóisvalamilyenmódonörülegyszépdaganatnak.
Rendkívülrejtélyesjelenség,hiszenilyenvegytisztatehetségtelenségésocsmánysága
magyar történelemben soha nem nyilvánultmeg ilyen tiszta állapotban.Ontológiai
csoda, ami annál is különlegesebb, hogymég érzelem is kötődik hozzá.Metafizikai
rejtély,miközbenutálatosis.KicsitazIstenilyennekem:anélkülutálatos,hogyhinnék
benne,hogyérteném.Utálatosnakhiszemésérzem.Tehátilyenértelembenamagyar
futballazénistenem.EbbenhasonlítokDeSademárkiravagyBuñuelre,mertazén
istenem is egy megfoghatatlan szörnyűség, megmagyarázhatatlan dolog, amit teljes
szívvelutálokis.Ésnyilván,hacsakIstenheztudomhasonlítani,akkormegfoghatatlan
rejtély.Az biztos, hogyminden sejtem gyűlöli.Mint ahogy Istent is. Pontosan úgy,
ahogyBuñuel.Mintahogyafasizmusissokáigvolt,megmégmaisvan,megbolseviz-
musisvolthetvenévig,deremélhetjük,hogynemtartörökké.Abbanlehetbízni,hogy
egyszermegszűnik,és–ahogyVörösmartyisírta–egyszörnyűségesbomlottagykép-
zeletének fogjahinniazutókor, ésazt gondoljákmajd,hogy ilyenocsmányságnem
létezhetett.Ezmindörökrefelfoghatatlanmarad,mertsohanemfogjákmegtalálniaz
összetevőit,aforrásait,mindazt,amibőllétrejött.Szóvalnyugodtantagadhatnáegyfilo-
zófusvagyegymarskutató.Talánegyempirikustanistagadhatná,hiszennézzükcsak,
mibőlállössze:cipő,játékos,mez?Nem,nemjönössze.Lombikbannemjöhetlétre.
Ilyen ocsmányságot nem lehet készíteni. Ilyen értelemben valóban a nácizmushoz
hasonlít,hogynincsoka,nincsmagyarázata,ésegyszercsakvalahogymégismegszüle-
tett.
Annyibólérdekesazéngyűlöletem,hogy többnemzedékben isbennevan!Hogy

hathatott ez a tizenöt-húsz évnyi gyalázat? Csak úgy átfutott volna az embereken?
Nemhatott,nemágazottszét?Dehogynem!Amagyarfutballengemkiirt,azbiztos.
Engemmeggyötörtéselpusztít.Mostisélőhalottjavagyok,hiábaszoktamletúlkésőn,
mégismegvisel.Hányemberlettalkoholistaamagyarfutballmiatt?Nincsadat.Hány
melósrugdaltaagyonafeleségét,ittamagáthalálraakocsmábanezért?Eztteljesen
komolyangondolom.Honnanvesszük,hogynemszázezreketérintett,akikalkoholiz-
musbamenekültekazért,amitamagyarfutballocsmányságaokozottnekik?Komoly
tragédiáktörténtekittMagyarországonafutballmiatt.Ésezsajnosnemvicc.Aviccen
jótröhögök,dehogyezittnemvicc,hanemegyfelfoghatatlanulsúlyoshatású,szörnyű,
gyógyíthatatlanfolyamat,amitcsakúgylehetnemegállítani,ahogyarákterjedésétis:
abetegszövetteljeskiirtásával.Nézőknemzedékeifognakmégtömegestülszenvedni,
mielőttteljesenkipusztulavírus.Szerintemnagyon-nagyonsötétdologez.Sajnos.
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