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K Ó S A   C S A B A

Foci és foci

Puskás hetek

Mi volt a rejtély, amely a magasba szárnyaltatta õt? Innen, errõl az elátkozott
földrõl, ahol mindazokat, akik nagy sorsra születtek, visszarántotta a föld, a
sár, a kicsinyesség, az irigység.

Csak akkor értjük a jelenséget, ha az egész pályafutását, a spanyolországi
diadalmenetét nézzük. Ha nemcsak a futballistát ismerjük, hanem az embert
is.

A spanyolok ismerik mindkettõt, és nem feledik. Mert Puskás Ferenc egy-
szerre volt a számukra a szerencse és a csoda. Ezért rendezték meg 2013. októ-
ber huszonharmadika és november huszonötödike között a madridi Puskás-
heteket. (Az elõbbi a pesti forradalom kitörésének, az utóbbi a hatvan eszten-
dõ elõtti londoni 6:3 napja.)

A spanyolok tudták, hogy Puskás nagyobb játékos Di Stefanonál, Gentonál
és Kopánál. Tudta Puskás is. De õ azt is felismerte, hogy neki, aki a vasfüg-
göny mögül jött, tudnia kell, hol a helye a csapatban. Ha nem tudja: a világ
akkor élõ legnagyobb labdarugóját lenyomják, kiutálják maguk közül a töb-
biek.

Beállt a sor végére, és túl a harmincadik életévén bajnokságokat, bajnok-
csapatok kupáit nyeri a Reál Madrid labdarugóinak. Így már õk is befogadják.

A szurkolók elnevezik Panchonak, kis nagyágyúnak. És õ úgy bombázza a
kaput, mint soha senki más elõtte. Úgy fekteti el a védõket, hogy még a lábát is
képtelenek elkaszálni. Úgy röppenti a labdát Di Stefano elé, hogy az még ak-
kor sem húzhatná félre a lábát, ha netán akarná.

Di Stefano, a körülrajongott dél-amerikai sztár féltékenyen fogadja Puskást.
Puskás az elsõ közös mérkõzésük elõtt – a maga keresetlen egyszerûségével –
ezt mondja neki az öltözõben:

– Stefikém! (Így: „Stefikém!”) Amikor azt kiáltom a pályán, hogy „Stefi!”,
akkor maga induljon el a kapu felé!

Di Stefano elindult. És a labda negyven méterrõl odaszállt a lábára. Oda-
szállt kilenc éven át, míg együtt meghódították Európát. Háromszor voltak BEK-
gyõztesek, számtalan alkalommal spanyol bajnokok, kupagyõztesek. A világvá-
logatottban együtt gyõzték le az angol válogatottat. (Di Stefano, Puskás, Gento.
A futball történetében soha többé nem volt ilyen csatárhármas.) De Puskás
nemcsak Stefi lábára varázsolta a labdát, hanem még nála is több gólt lõtt, és
lett spanyol gólkirály.

Ezért Pancho õ. A hispánok megértették, hogy ez kis magyar, aki 1956 után
egyszer csak odacsöppent közéjük, és bemutatta a varázslatait a Bernabeau
stadionban, az õ lelküket érinti meg.

Ez a Pancho egyszerre volt a bumfordian kedves Sancho Panza, és egyszerre
Don Quijote de la Mancha lovag, aki Rocinantéje hátán megrohamozza a szél-
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malmokat. De ez Don Quijote mindig gyõz, ez a Sancho Panza sohasem szé-
gyenül meg. Nemcsak a mesében, hanem a valóságban is a lába elõtt hever a
világ. És õ a legnagyobb diadalok közepette, fején a világhír koszorújával is
megmarad szerénynek, segítõkésznek. A szegények barátjának, az igazság lo-
vagjának. Megmarad egyszerû embernek, aki a saját madridi vendéglõjében
könnyes szemmel énekli, hogy: „Nótás kedvû volt az apám.”

Boldogok lehetnek a spanyolok, hogy az övék volt, kilenc évig.

Hat három

Néhány hónapja ajándékot kaptam nyugdíjas levéltár-igazgató barátomtól,
Arató Antaltól. Az elektronikus levél ezzel a jelzettel érkezett: „Gyöngyszemek”.
És ezzel a kísérõ szöveggel: „Érdemes kutatni.”

Arató Antal valamely levéltár mélyén megtalálta a Magyar Fotó Dia Osztály
1953-ban készült dia-sorozatát. A sorozat valóban gyöngyszemeket õriz: a hat-
van esztendeje – 1953. november 25-én – a londoni Wembley stadionban ját-
szott legendás mérkõzés magyar góljait.

Nézegetem e gólokat azóta is, havonta egyszer mindenképp.
1. perc. – Hidegkuti Nándor sistergõ bombája bevágódik az angol kapu

felsõ sarkába. Védhetetlenül, a pipába.
Ez Nándi, az Öreg napja.  A 12. percben újra az angolok hálójában táncol a

labdája. A bíró sokallja a gyors elõnyt – Hidegkuti gólját nem adja meg. Az
angolok fellelkesednek, összeszedik az erejüket, a 14. percben egyenlítenek.

Sebaj. A 22. percben Hidegkuti újra beveszi a kapujukat.
24. perc. Puskás jobb szélrõl, a balszélsõ Czibortól (!) kapja a labdát, rádõl,

az angol védelem kétségbeesetten próbálja blokkolni a lövést. De Puskás nem
lõ: egy finom mozdulattal, a talpával hátrahúzza a labdát. Wright, az angol csa-
patkapitány, akit akkor a világ legjobb középhátvédjének tartanak, a hátsó felé-
re huppan, s a védelemben megnyíló résen a hálóba csapódik a rakéta.

A földgolyó televízióiban a mai napig ismétlik, csodálják a találatot: senki
kétségbe nem vonja, hogy ez az évszázad gólja.

29. perc. Bozsik szabadrúgásába Puskás beleteszi a lábát, a kapus balra ve-
tõdik, a labda a jobb oldalon surran a hálóba.

A második félidõ 5. percében jön a védhetetlen Bozsik bomba, a tizenhato-
son kívülrõl. A hatodikat is Hidegkuti lövi, a 10. percben.

Ezeket a gólokat hatvan éve, tízéves koromban már láttam az andrásfai kul-
túrházban, de oly régen, hogy a mozgóképek azóta köddé váltak. Csak az akko-
ri hangulatra emlékezem.

 Jó két hét késéssel, egy észak koreai játékfilmmel és a Híradóval hozták ki
az angol-magyar rövid összefoglalóját a járásszékhelyrõl. Zsúfolásig telve volt a
terem. Olajos padló szaga terjengett, surrogott a vetítõgép. Kit érdekelt a Hír-
adó, a munkaverseny, a november hetediki ceremónia? A meccs, az kezdõdjön
már!

És végre elkezdõdött a Sporthíradó. Néhány perc alatt hatszor robbant fel
az ósdi kultúrház. Amikor a hatodikat belõttük, talpra ugrott a közönség –
iskolás fiúk, legények, meglett gazdák –, és rezegtek az ablakok, rengtek a fa-
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lak, hullott a vakolat. Ambrus Gyula bácsi, a sportrajongó cipész felkapta a
mozigépészt, és a magasba emelte, mintha õ lõtte volna a gólokat.

Odahaza hajnalig nem jött álom a szememre.
Késõbb már tudtam, hogy a londoni gyõzelem az önbizalmunkat, az önbe-

csülésünket adta vissza, a reménységünket, ha csak rövid idõre is. De akkor,
1953 õszén csak azt éreztük abban a világvégi, kicsiny Vas megyei faluban,
hogy ez a legszebb mese, amit a számunkra írtak, aminek a szereplõi élõ mese-
hõsök. Grosics, Buzánszky, Lóránt, Lantos, Bozsik, Zakariás, Budai, Kocsis,
Hidegkuti, Puskás, Czibor.

Körülírni nem tudtuk volna, csak azt tudtuk, hogy a hat három: csoda. Cso-
da és kimondhatatlan boldogság.

Focista monológok

I. Bukarestben voltunk, kétségtelen. Ott voltunk. Három nulla. De nem
kell mindjárt felkapni a vizet, nem kell okoskodni, nem kell gúnyolódni. Meg
kell ismerni az okokat és az érveket.

Elõször is a stadion. Még sosem játszottam benne. Én hatszáz-hétszáz em-
ber elõtt játszom a magyarországi meccseken, itt meg üvölt ötvenezer torok.
Ötvenezer! De nem ezért nem énekeltem a magyar himnuszt, hanem azért
nem, mert arra gondoltam, hogy: Erdély!  Az erdélyi magyarok jutottak eszem-
be. Ha én ott a himnuszt énekelem, csak felbõszítem vele az ötvenezer románt.
Ezek aztán majd bosszút állnak az erdélyi magyarokon. Na, errõl ennyit, és ne
vádoljon engem senki, hogy még csak nem is tátogattam a számat a himnu-
szunk alatt.

De menjünk tovább. Ott voltak azok a futballisták, azok a románok. Mind
gyöngébbek nálunk. Mind lassúbbak. De valahogy mindig elõbb odaértek a
labdához, mint mi. Nem azért, mert gyorsabbak nálunk, atletikusabban kép-
zettebbek, ahogy most tudálékoskodnak ezek-azok, dehogy azért. Mi sokkal
gyorsabbak vagyunk, és technikásabbak is. De a labdával volt valami, valami
furcsa. A meccsen egyszer sikerült egy taccsot dobnom, akkor vettem észre,
hogy olyan különös a mozgása annak a labdának. Bedobtam a taccsot, és nem
odaszállt egy románhoz! Pontosan a fejére. Pedig én nem oda irányoztam. Na
akkor leesett a tantusz. Abban a labdában valami beépített mágnes volt. A ro-
mánok csukáiban szintén, azokba is betettek titokban egy kis mágnes-lapot. A
mágnes vonzza a mágnest, ez világos, ezt nem kell különösebben magyaráz-
nom. Mindig hozzájuk vonzódott a labda, akár így rúgtuk meg, akár úgy, min-
dig náluk kötött ki. A vak is láthatta.

De ez még semmi. A kapufájukba is be volt építve a mágnes, no de oda
fordított pólussal.  Tudható, hogy az ellentétest pólusok vonzzák egymást, a
nem ellentétesek taszítják. Így amikor a kapujukra lõttünk, el sem jutott a lab-
da odáig. Mert a mágnes egyszerûen ellökte. Na így, tisztelt okosok!  Lehet
dumálni, lehet fanyalogni, de tessék elõbb tájékozódni! Különben csak intrika
az egész.

Hogy az eredmény? Ezt sem kerülöm meg, bátran elmondom, hogy mi min-
dent megtettünk, már három éve folyvást lépünk elõre, és most is csak elõre
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léptünk. Láthatta bárki, hogy akkor sem léptünk hátra, amikor a románok tá-
madtak, nem, mi akkor is elõl maradtunk! Nem hagytuk, hogy veszélybe kerül-
jön az elõrelépésünk.

Ha nem lõnek a románok egy gólt a második percben, akkor más lett volna
az eredmény. Akkor is más lett volna, ha nem lõnek egy másikat a huszadik
percben. És végképp más lett volna, ha nem lõnek egy harmadik gólt a máso-
dik félidõben. Akkor, kérem, nulla nulla lett volna.  De némelyek ezt sem akar-
ják végiggondolni, csak hajtogatják a magukét.

És azt sem gondolják végig, hogy ha nulla nulla, és a románok véletlenül
rúgnak egy öngólt az utolsó percben, akkor meg lettek volna verve odahaza, és
akkor aztán elszabadul a pokol. Az erdélyi magyaroknak akkor el kellett volna
bujdosniuk a hegyekbe, mert a románok rajtuk töltötték volna ki a haragjukat.

Ha ez sem elég, ha ezt sem képesek felfogni némelyek, akkor majd jöjjenek
ki az Andorra elleni meccsünkre. Andorrában nem élnek magyarok, nem kell
az õ sorsukra gondolnunk, úgy megverjük Andorrát, mint a szódás a lovát!

II. Nem tudom, hogy mi a bajuk velünk. Mert mi jó focisták vagyunk, na-
gyon jók. Meg sem érdemelnek bennünket, olyan jók vagyunk. De ezek a szur-
kolók, vagy kicsodák, ezek háborognak, hogy így meg úgy, meg nyolc-egy, meg
elveszítették a bizalmukat bennünk. Nem azért, mintha érdekelne, hogy elve-
szítették vagy sem, mert miért érdekelne, de hát azért mégis, nézzenek már
magukba!

Kaptunk két meccsen tizenegy gólt. Kétségtelen. De rúgtunk mi is egyet.
Sõt kettõt, mert az öngólt is mi rúgtuk. Ez azért valami. Hátrébb hát az agarak-
kal!

Nem tudom, hogy mi a bajuk velem. Miért piszkálnak, hogy a meccsek elõtt
még csak nem is tátogok, nem énekelem a magyar himnuszt. Minek énekel-
ném, ha egyszer nem tudom. Nem is akarom tudni, fogják fel már! Hiszen én
nem is itt akartam játszani, ebben a csapatban, hanem az ukránban akartam.
Megmondtam már régebben, világosan. Tehetek én arról, hogy az Egerszegi
állandóan betett? Tehetek én arról, hogy az ukránoknak nem kellettem? Ha
kellettem volna, akkor most nem piszkálhatnának ezzel a himnusz-üggyel. Meg
azzal sem piszkálhatnának, hogy eltûnök a pályán, meg hogy nem találom el
kaput, mert kutyaütõ vagyok. Meg hogy letolom a szurkolókat, mert nem akar-
nak bízni bennem. Persze, hogy letolom, hogyne tolnám le õket, amikor én jó
játékos vagyok. Nagy játékos. Klasszis. Én nem lépek hátra, nem vonulok vissza!
Azért se.  Azért is: Riadj, riadj, Hungária! Amikor a labdához érek.

III: Focista vagyok. Jó focista. Nagy focista. És most ezek a fanyalgók, ezek
az üresfejû hólyagok szidalmaznak, nem is szidalmaznak, hanem röhögnek
rajtam. Velem szórakoznak, engem gúnyolnak.

És miért? Mert fejeltem egy gólt.  Szép gól volt ez, egészen különleges csu-
kafejes, szebb, mint amit valaha Kocsis Sándor fejelt. Öngól volt, kétségtelen,
de kívánom a jövendõ focistáknak, hogy sose fejeljenek ennél csúnyább ön-
gólt. Egyébként is, nem is lett volna öngól! De ez a ravasz hollandus, ez vén
róka, ez a Robben odébb tolta a kapunkat négy-öt méterrel. Amikor én a labdá-
ba fejeltem, még a helyén volt a kapunk. De amikor a labda bevágódott a pipá-
ba, akkor már odébb volt tolva. Odébb tolta a Robben, a bíró meg rossz szög-
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ben állt, és nem vette észre. Nem is örült Robben a gólnak, láthatta ország,
világ, hogy felébredt benne a lelkiismeret. Hiszen mindjárt elnézést kért tõ-
lem, amikor a füvön feküdtem, lehajolt hozzám, és megígérte, ha még egyszer
velük játszunk, nem tolja odébb a kapunkat. „Biztos ez?” – kérdeztem tõle. „Ha
kell – mondta -, meg is esküszöm rá!” És megesküdött.

Na de most mégis vigyorognak, hahotáznak itt egyesek. Az nekik semmi,
hogy bekerültünk az annalesekbe, a futball aranykönyvébe! Örök idõkre. Pus-
kás hatvan éve a huszadik század gólját lõtte a Wembleyben – tudják, a hátra-
húzós csel –, én a huszonegyedik század öngólját fejeltem Amszterdamban.
Két magyar a halhatatlanságban. Nekik ez sem elég.

De okoskodhat a sok okos, röhöghet a röhögõ kórus, én igenis kiválóan
játszottam. Robbent is csaknem leszereltem egyszer, még a gólom elõtt. Én
ugyanis nemcsak fejjel, hanem lábbal is mesteri módon bánok a labdával, szi-
lárd pont vagyok a védelemben. Ezért irigykednek rám, ezért akarnak megaláz-
ni. Szégyellhetik magukat! De én nem hagyom magamat.

Mert én nagy játékos vagyok. Nagyon nagy. Hungaricum.

Elnökségi közlemény

Minden nagyon jó, minden nagyon szép, mindennel meg vagyunk eléged-
ve.

(Korzenszky Richárd felvétele)


