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Komolyan mondom, kezdek aggódni.
Ez itt már a negyedik könyv, amely az én aranycsengésű, ám egyébként végtelenül szerény nevem

alatt jelenik meg.
Rossz rágondolni, mi lesz, ha ez elhatalmasodik rajtam.
Ott volt Bernhard Shaw. Vagy gondoljunk csak Jókai Mórra. Ők is nekiültek, írták egyik könyvet a

másik után és mire jutottak?…
1957 – Melbourne – Miami – Margitsziget.
1966 – Kinn vagyok a vízből.
1981 – Itt állok megfürödve.
1982 – Medencék, gólok, pofonok.
Uramatyám, lehet, hogy ez már a halhatatlanság?
És az egész együtt: egy csodálatos tehetség cl indulása, kibontakozása, szárnyalása, emelkedése…

emelkedése… emelkedése…
És ez már harminchét éve így megy.
Meddig lehet ezt csinálni?
Csoda, hogy még nem szédülök.
Na most azért vigyázzunk.
Amikor egy játékos öregedni kezd, törvényszerűen fene ravasszá válik. Áll a pálya közepén, szidja

a fiatalokat és legfeljebb a ziccereket játssza meg. Lehet, hogy a tollforgatókkal is ez a helyzet?
Ugyanis töredelmesen be kell vallanom, hogy ez a vaskos kötet sincs minden furfang nélkül. Az
történt, hogy egy kalap alá vettem előző monumentális alkotásaimat, kiegészítettem az azóta lezajlott –
szintúgy velőtrázó – eseményekkel és most egyszerre nyomom a szépre és nemesre epedő világ
kezébe. Itt van, ti akartátok.

Sokat gondolkoztam, milyen címet adjak ennek a részint megrázó, részint felemelő opusznak.
„Kárpáti-rapszódia”? Igen, ez kézenfekvő lett volna, de hát világéletemben acélos önfegyelmet
erőltettem magamra, és így csakhamar rájöttem, hogy Illés Béla után ez még tőlem is minősíthetetlen
szemtelenség lenne.

„A Kárpáti-ház”? Nem, ezt már eleve elvetettem. Ebből okvetlenül tévésorozatot csinálnának, és
nehezen viselném el, ha magyar hangom Gálvölgyi János lenne.

Medencék, gólok, pofonok!
Ebben minden benne van. Mit ád az ég, még az igazság is. Én, kérem, végigpólóztam a világ összes

medencéjét. Játszottam kétezer mérkőzést, lőttem ötezer gólt, kaptam tízezer pofont. Vízben-parton
végigcsináltam hét olimpiát, a hétből négyet – ez történelem! – győztesen.

Egy időben az a hír járta rólam, hogy fifikás, minden hájnál megkent játékos vagyok. Azt viszont
kevesen tudták, hogy a dörzsöltség nálam soha sem becsület és dicsőség dolga volt, hanem –
lehetőség a túlélésre. A fennmaradásra. Darwin bővebben tudna erről mesélni.

A vízilabda ugyanis minden időben a szőrös mellű kolosszusok sportága volt. Átlagmagasságuk
280 centi, átlagsúlyuk 320 kiló. Ebből két mázsa tiszta izom, a többi kemény bütyök. Most árulják el
nekem, hogyan élhet meg ezek között a gulliverek között egy középtermetű (165 cm) szerény és
csendes férfiú, akinek súlya diadalai teljében sem haladta meg a 70 kilót és aki ráadásul még az r-
betűket sem tudta Lőrincze Lajos artikulációjával kiejteni?

Maradt a firka.
Meg az, hogy imádom a vízilabdát.
Harminchét esztendeje egyfolytában.



Harminchét év nem csekélység. Ennyi időbe belefér két jó és három közepes házasság. És még
mindig nem érzem semmi jelét az elhidegülésnek.

A jóindulatú olvasó talán megbocsátja, ha a következők során eltekintek az események adatszerű
közlésétől. Hogy hányadik percben ki lőtt gólt és kit miért állított ki — tévesen – a játékvezető, az
hosszabb távlatokban már alig érdekes.

Inkább azokat a villanásokat és azokat a példátlan figurákat idézem fel, amelyeken és akikkel négy
hosszú és nagyon nedves évtized során remekül szórakoztam.

Kérem, én végigcsináltam a magyar pólótörténet két aranycsapatának fénykorát is, hanyatlását is.
Az első momentum végtelenül büszkévé tett.
A második – roppant bölccsé.
Egyébként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a következőkben az igazat vallom.

A teljes igazságot, a tiszta igazságot és csak az igazságot.
Legalábbis hozzávetőleg.



HELSINKI
Tizenhét éves voltam és úgy kerültem a szabadsághegyi edzőtáborba, mint egy zöldfülű Pilátus a

krédóba. A futballcsapat is ott készülődött Helsinkire. Bozsik, Kocsis, Puskás… Azt se tudtam, hová
legyek a nagy tisztélettől. Emlékszem, Hidegkúti Nándinak először kezitcsókolommal köszöntem.
Méla undorral mért végig és két napig szóba sem állt velem.

Puskás Öcsi már akkor a Nagy Főnököt játszotta. Reggelinél kötelességszerűen leereszkedett
hozzám is. Ez abból állt, hogy az étterem túlsó végéiből harsányan átkiabált:

– Na Kuka, hát nők dolgában hogy állsz?
Erre én mindig törvényszerűen elvörösödtem és úgy éreztem magam, mintha öt hüvelykujj nőtt

volna mind a két kezemen.
Nem tudom, kinek az ötlete volt, de felkészülésünk második hetétől fogva minden este számháborút

játszottunk a Szabadság-hegy lejtőin. A vízipólócsapat – a futballisták ellen. Négykézláb másztuk
végig a rétet, csupa zöld lett a melegítőnk térde, és a mosónők mindennap gyanakodó arccal
nézegettek ránk.

Budai Laci nem volt valami nagy mestere ennek a játéknak.
Fejét a fűbe hajtva négykézláb mászott, és rák módjára, hátrálva igyekezett mindig megközelíteni

bennünket. Szittya Spéci hamar észrevette ezt a harci módszert és igazi generális módjára máris
megtalálta az ellenszerét.

Hosszú ideig törtük a fejünket, vajon Szívós Pista, vagy inkább Hevesi legyen-e a defenzív
stratégia végrehajtója. Végül előkerült a centiméter és kiderült, hogy Hevesi tenyere néhány
milliméterrel még Pistáénál is nagyobb.

Erre az egyszerű tényre alapoztuk az elhárítást.
Hevesit beállítottuk egy fa mögé, mi meg kimentünk a „senki földjére” és bonyolult harci

mozdulatokkal igyekeztünk Budait a fa közelébe csalogatni. Szittya egy bokor mögött foglalta el
megfigyelő állását.

A dolog nagyszerűen ment. A válogatott jobbszélső bekapta a horgot és hátrafelé araszolva mászott
utánunk a fa irányában. A fa mögött pedig Hevesi már simogatta azt a péklapát tenyerét. Pár pillanatig
feszült csend ereszkedett a terepre, aztán Szittya izgatott suttogását hallottuk a bokorból:

– Vigyázzatok, jön a Púpos!
És valóban, egyszerre csak megjelent Budai Laci hátsó fele a tűzvonaliban. Hevesi lendületet vett

és a következő pillanatban a János-hegy felől visszhangzott a csattanás…
Két perc múlva kitört a totális háború. A két csapat üvöltve birkózott a domboldalon. A

részleteikre már nem nagyon emlékszem, a kegyetlen sors rendelése folytán Lantos Miskával találtam
szemben magam. Mesélik, hogy gyalogsági ásóikkal bányásztak elő a gyeptéglák alól.

Szó, ami szó, nagyon megvertek bennünket ezek a futballisták. Majdnem annyira, mint egy évvel
később az angol válogatottat.

Másnap estére gyilkos visszavágót terveztünk. Szittya Spéci – úgy is, mint generalisszimusz –
káprázatos haditervet dolgozott ki. Nem azért mondom, de a kulcsszerep most is rám jutott.

– Ide hallgass! – mondta Spéci – Te felmászol a fára. Én a szemközti bokorban helyezkedem.
Amikor jön valaki, én jelt adok a zseblámpámmal és akkor te a nyakába ugrasz. Ez a váratlan támadás
majd teljesen megzavarja őket.

Ahogy beesteledett, felmásztam a fára és kiépítettem a sündisznóállásomat. Aztán vártam, vártam
és vártam. Elég hűvös volt odafenn és mindenféle vacak bogarak estek a nyakamba. Kezdtem
görcsösen unni az egészet.



Egyszerre csak zörren a bokor és egy sötét alak jelenik meg a tisztáson. Előrehajolok, várok, a
fához közelít, megáll. A következő pillanatban villan a zseblámpa, én ugrom.

Reccsenés, ijedt kiáltás, aztán göcsörtös bottal püfölni kezd valaki, ahogy ott fekszem a földön.
– Megállj, himpellér, várj csak, gyalázatos! Ezt nem viszed el szárazon, jössz velem az őrszobára!
Akkor láttam, hogy az öreg mezőőr bácsi.
Óriási botrány támadt, Spéci rohanva érkezett az ellenkező irányból.
– Disznóság! – kiabálta. – Valaki ellopta a zseblámpámat.
Akkor már Grosics Gyula is ott állt és kaján képet vágott.
– Talán ezt keresitek? – mondta és átnyújtotta Szittya zseblámpáját.
Az öreg mezőőrt később lebeszéltük „gyilkos” terveiről: Grosics fizetett neki egy kis- fröccsöt a

büfében. Én meg faggattam, mert szeretek mindennek a végére járni.
– Csak azt mondja meg, bácsikám, miért állt meg éppen a fa tövében?
– Miért? Miért? Hát miért áll meg az ember a fa tövében?
Nagy kő esett le a szívemről. Képzeljék el, ha egy perccel később ugrom…
Másnap este frontális támadással akartuk lerohanni a futballcsapatot. Lehasaltunk a magas fűiben, a

tücskök üvöltve ciripeltek és a hold úgy sütött, mint fennállása óta még sosem.
– Én már látom őket – suttogta balról Lemhényi Dezső, aki négydioptriás szemüveget viselt. – Ott

ülnek a padon.
– Figyelem! – mondta Szittya. – Hármat számolok és akkor roham. Egy … kettő … háá…
Nekilendültünk, aztán gyorsan meg is torpantunk.
– Vigyázz! – mondta Szívós. – Csak egy szerelmespár.
Már észrevették bennünket. Láttuk a rémületet az arcukon. Tizenkét félmeztelen őrült a holdfényben

… egy kicsit tényleg ijesztőek lehettünk.
– Gyerünk! – mondta Jeney Pierre. – Ezt most már végig kell csinálni. Figyeljetek rám, majd én

beszélek.
Libasorban követtük Pierre-t. Félkörben megálltunk a pár előtt. Közelebb húzódtak egymáshoz és

furcsán tekintgettek minden irányban.
Jeney előlépett és meghajolt:
– Bocsássanak meg, mi a természetbúvárok vándorkórusa vagyunk. Szíves engedelmükkel egy kis

dalt adunk elő. Figyelem, megadom a hangot. Ááá…
Engedelmesen zengtük utána:
– Ááá…
Aztán Jeney rázendített azon az ijesztő, rekedt hangján:
– Its a long way to Tiperrary, its along way to go…
Harsányan bömböltük a régi angol katonadalt és libasorban elmasíroztunk az éjszakába.
– Na – mondta Gyarmati Dezső – ezek is mesélhetnek majd valamit az unokáiknak.
Az ellenséget hiába kerestük aznap este.
Egészen Csillebércig becserkésztük a terepet, de sehol egy „aranylábú”.
Fenn ultiztak Puskás szobájában. Ahogy megláttak bennünket, majd kiestek az ablakon nevettükben.
– Ma le se mentünk – mondta Bozsik. – Legyen egy jó napotok.
Puskás előtt már egy kalap pénz hevert az asztalon. Kocsis ellen játszott és partiról partira

bebizonyította neki, hogy ki a főnök.
– Kezdők – mondta. – Tanítgatom őket.
Történetesen egy pillanat alatt észrevettem a módszerét. Volt egy nagy borotválkozó tükre, amelyet

úgy akasztott a falra, hogy abban mindig láthatta, milyen lap van Sanyi kezében. Végül Kocsis is



észrevette a cselt és akkor egyszeribe vége szakadt a partinak. Puskás mindenesetre zsebre vágta a
pénzt.

– A tandíj, kispajtás – mondta. – Ingyen csak az általános iskola oktat.
Aztán elkövetkezett az utolsó számháború, és másnap már a repülőtéren búcsúztunk Budapesttől.

Emlékszem, Szívós Pista kisfia is kijött. Hároméves, vékonyka kisfiú volt, kézen fogva vezetgettem a
repülőtér előcsarnokában. Alig ért a térdemig. Persze azóta…

No, de ne vágjunk a dolgok elébe.
Szálljunk be egyelőre a Helsinki felé startoló gépibe. Kössük magunkra a biztonsági övét, éppen

most gyullad ki a figyelmeztető tábla: „No smoking!”
És ebben a pillanatban már Szittya Spécié a főszerep. Ott ült mellettem és magyarázott, tapasztalt

globetrotter, a tejfeles szájú kezdőnek.
– No smoknig! Ez azt jelenti, hogy repülőgépen tilos szmokingot viselni.
– Jaj, de érdekes. És vajon miért?
– Hááát… ööö… Szóval a szmoking feszes viselet. Kényszerleszállás esetén gátol a szabad

mozgásban. Az ingmell szilánkjai súlyos sérülést okozhatnak.
– Értem.
– A fekete szín különben is veszélyes. Ha történetesen tengerre kell leszállni a gépnek …

egykettőre odavonzza a ragadozó halakat. Különben mos már jobb lesz, ha kinézel az ablakon.
Nemsokára látsz odalenn egy vastag, piros vonalat. Hát az a határ, akkor hagyjuk el az országot.

Hiába meresztgettem a szemem, csak nem láttam a határt. Spéci persze ezt is megmagyarázta:
– Így a kora délelőtti óráikban egy kicsit még ködös az idő. Ilyenkor viszont hanggal jelzik a határt.

A magyar határt tárogatószóval, az osztrák határt menüettel. Csak, persze, nem halljuk a gép zajától.
Komolyan mondom, rengeteget tanultam Szittyától. Ami agyafúrtságot, helyzetfelismerést csak el

lehet képzelni, mind a kisujjában volt. Váratlan húzásaival a szó szoros értelmében mindenkit meg
tudott őrjíteni. Egyszer külföldön afférja támadt egy társasággal, és a késő esti órákban nyolc marcona
férfi kergetni kezdte egy vadidegen városka utcáin.

Nyolcszoros túlerővel szembeszállni lehet merész dolog, lehet nagyszerű dolog, de bizonyos, hogy
egyáltalán nem okos dolog.

Spéci tehát rohant és egyszerre csak befordult egy szép kis térre.
A téren gusztusos szökőkút állt, bő sugarában zuhogott a víz nyolc kőfigurára.
Szittya tétován megállt, az üldözők léptei már egészen közel csattogtak. És most jött a zseniális

ötlet, amelyet később az Abbot-Costello komikus párostól láttam viszont egy fantasztikus hollywoodi
filmen. Tudták, hová forduljanak „gagért.”

Spéci beállt a szökőkút alá.
Különös, merev pózt vett fel, ő lett a szökőkút kilencedik kőfigurája.
Az üldözők hosszú percekig keresték a téren, minden házba bezörgettek, számtalanszor elhúztak a

szökőkút előtt is.
Spéci késő éjszaka bőrig ázva, cuppogó cipőkben, kékre fagyva állított be a szállóba. A szobatársa

majd elájult a rémülettől.
– Atyaúristen? Mi történt veled?
Szittya megvonta a vállát, s a zakójából kis tócsák csorogtak a padlóra.
– Egy picikét átnedvesedtem – mondta náthás hangon. – De élek, barátom. Élek.
És egy nagyot tüsszentett rá.
Nemsokára kiderül majd, hogy nemcsak vizesen, hanem magában a vízben is legalább ennyire

ötletes volt. Néhány órával később Helsinki főutcáján, a Mannerheimintien sétálgattunk. Az otaniemi



olimpiai falut meglátni és megszállni csak egy pillanat műve volt, és most az első edzésre
igyekeztünk. Szó, ami szó, nem törtük kezünket-lábunkat. Új várossal lassan szabad csak
megismerkedni. Legokosabb, ha az ember apró kortyonként kóstolgatja először. Sétáltunk hát,
nézelődtünk és percek alatt kiderült, hogy a csapat érdeklődésének skálája fantasztikusan széles.

Gyarmati „Suta” a Parlament hatalmas épülete előtt álldogált és a tiszta építőstílus formajegyeiről
motyogott valamit. Suta művészettörténésznek készült akkoriban, bár vadonatúj bajusza minden
esztétikai normát megcsúfolt az ocsmányságával. Szívós Pista a nagy, vörös sziklákat borító
fenyveseket nézegette és egészen ellágyult a markáns arca. Csodálkozva néztem, erről az oldaláról
még nem ismertem. Sohasem gondoltam volna, hogy Pistit, ezt a másfélszeres életnagyságé gólgyárost
ilyen lírai hangulatba ringatja a természet szépsége.

Felmászott az egyik sziklára, a szeme szinte ködös lett az áhítattól. Úgy állt ott, akár a Kalevala
valamelyik hosszú nevű hőse.

– Fenyvesek! – suttogta. – Micsoda erdők! Óh, ha én ezeket kitermelhetném! Odanézz, csupa
bútornak való, csupa épületfa! Mennyi papírt lehetne ebből gyártani. De lehet, hogy még kifizetődőbb
lenne, ha fogpiszkálónak dolgoztatnám fél az egészet… esetleg karmesteri pálcának…

Martin Buci a lányokat bűvölte. Nagy sikere volt azzal a kisfiús képével. Hat-nyolc tejfehér
szőkeség vette körül, a túlsó járdáról is hallottam, hogy hangosan kacagnak Buci viccelődésein. Meg
azt is láttam, hogy Martin feje egyre lilább lesz az indulattól. Végül legyintett és otthagyta a lányokat:

– Ide hallgass! – mondta. – Öt nyelven beszélek. Előbb angolul próbálkoztam, aztán németül, majd
gyors egymásutánban olaszul, franciául és magyarul. Egyetlen szavukat sem értettem.

– Ez onnét van – magyarázta Vízvári Gyuri – hogy a finn rokon nyelv a magyarral. A testvériséget,
a szavak közös eredetét igen könnyű kimutatni. Láttam az előbb egy cégtáblát. Az állt rajta, hogy:
ravintola. Abban a pillanatban tudtam, hogy ez magyarul annyit jelent: étterem.

– Ne viccelj – mondtam. Hiszen az egészen másképp hangzik. Honnan tudhattad?
Benéztem az ablakon. Terített asztalok mellett étkező emberek ültek és fehér kabátos finnek tálcákat

hordoztak.
Majdnem nekimentünk. Csak az tartott vissza, hogy Vasszer jó húsz kilóval nehezebb volt, mint

Martin Buci meg én együttvéve.
– Már akármit beszéltek – mondta Lemhényi Butykó –, egy mondat igenis van, ami pontosan úgy

hangzik finnül, mint magyarul. Jön a vonat.
– Jön a vonat? Úgy érted, hogy jön a vonat finnül is jön a vonat?
– Persze. Csak finnül jöna jelenti a vonatot, a vonat pedig azt, hogy jön a…
Hát ennyit talán a rokon nyelvekről…



A többire amúgy is képtelen lettem volna odafigyelni, mert a Stockmann-áruház kirakatában egy
egészen különleges cipőt pillantottam meg.

Utólag, tizenhárom esztendő távlatában, rettenetesen röstellem a dolgot. Megérkezem egy idegen
városba, életem első olimpiája előtt állok, és akikor az az első, hogy beleszeretek egy cipőbe…
Felháborító dolog…

De hát tizenhét éves voltam… és a cipő egészen fantasztikusnak tűnt. Hogy bőre vajsárga és minden
képzeletet felülmúlóan puha, az még csak hagyján. De kreppgumi talpa legalább öt centi vastag volt.
Ha felhúzom, öt centit növök. Akkoriban, virágillatos tavaszi éjszakákon mindig arról álmodtam, hogy
öt centivel magasabb vagyok. Egy nyúlánk óriás. Egy felhőket súroló góliát. Egy 170 centis jegenye.

Hasznos Pista és Szívós egyesült erővel is alig tudott elvonszolni a kirakattól. Azt hiszem, már
maga ez a tény is megfelelően érzékelteti a vágyam súlyát. Karonfogva vonszoltak a Mannerheimintie
macskakövein és ahogy ott vonszolódtam, már kialakult bennem az elhatározás: törik-szakad, az a
cipő az enyém lesz.

Leértünk az uszodába, amely fehér volt, egyszerű és gyönyörű, mint minden, amit a finnek építettek.
A nagymedence éppen az egyiptomiaké volt, felültünk tehát a lelátóra és néztük őket. Lemhényi Dezső
képeslapokat írt Martin hátán.

Az egyiptomi kapus félelmetesnek tűnt. Sötétbarna arab fiú volt, jó kétméteres. A csatárai
egyszerűen nem tudtak gólt lőni neki. Térdig kijött a vízből és kinn is maradt. Volt egy kedvenc
mutatványa, időnként megcsókolta a felső kapufát. Ami kis bátorságom még megmaradt, most mind az
inamba szállt.

– Butykó – mondtam, és éreztem, hogy reszket a hangom. – Nézd, mit tud az a fekete gyerek. Úgy
megy felfelé, mint egy páternoszber.

Lemhényi felnézett a levelezőlapokból.
– Príma – mondta. – Majd laposan lövünk neki. Azzal a markomba nyomott egy fél kiló képeslapot.
– Add fel.
Szittya kedvesen és jóakaratú módon mindjárt útba is igazított:
– Az előcsarnokban láttam egy levélszekrényt. Rögtön az ajtó mellett. Bedobod a levlapokat és

oldalt meghúzod a fogantyút. Gyorsposta. El sem tévesztheted, rá van írva az oldalára, hogy Suchard.
Akkor dobtam levelezőlapokat utoljára csokoládé automatába.
Hazafelé megvettem a cipőt.
A fiúk kinn vártak a Stockmann előtt. Amikor megjelentem, harsány hahotával fogadtak.
Négykézláb jöttem.



Az álomcipők darabja legalább öt kiló volt. Minden lépésnél szinte tőből szakadt ki a lábam.
– Tudod, mi ez? – mondta Jeney Pierre. – Búvár cipő. A búvár ilyet használ a víz felhajtóereje

ellen. Felhúzza, beugrik, és már megy le a fenékre, akár a kő.
– Történelmi ritkaság – mondta Martin. – Botond ilyen cipővel rúgta be a bizánci kaput.
Kétségbeesetten vonszoltam magam a társaság közepén és igyekeztem menteni, ami menthető.
– De legalább vízhatlan – mondtam. – Ez a talp az özönvízben sem ázik át.
Két perc múlva megeredt az eső.
Három perc múlva átázott a cipőm. Nem, nem a talpa. A felsőrésze. Úgy szívta magába a vizet,

mint a szivacs. A cipő szemlátomást dagadt a lábamon. És percről percre súlyosabb lett egy-egy
kilóval.

A társaság megállt, érdeklődve szemlélték a cipőmet.
– Nem hallotok valami szürcsölést? – kérdezte Lapaj, a tartalékkapus. – Az rendben van, hogy

issza a vizet, de legalább ne szürcsölne.
– Szomjas szegény – mondta Martin Buci.
– Hetekig állt a kirakatban, a tűző napon. A cipő is ember.
– Tudom már – szögezte le Vízivári – ez sivatagi cipő. Marokkóban egyszer megitatod, akikor

aztán átkelhetsz vele a Szaharán, még Addisz-Abebánál is kifacsarhatsz belőle egy pohárral.
Másnap reggel sántikálva mentem Le a reggelihez. Rajki Béla, szövetségi kapitány gyanakodva

nézett.
– Hehehe! – mondtam – semmi különös. Kis izomláz. Nehezet cipeltem…
Még szerencse, hogy viszonylag olcsón jutottam betoncipőhöz. Átszámítva alig ezerötszáz forint

volt az ára.
A tandíjat – mondta Puskás Öcsi – meg kell fizetni! Két napra rá vízbe szálltunk és akkor már csak

módjával szamárkodhattunk. A mérkőzésekre oda kellett figyelni.
A második meccset az egyiptomiak ellen játszottuk. Pár percig még tiszteltem az égigérő kapust, a

végén már csak sajnálni tudtam.
Kilencet lőttünk neki. Valamennyit laposan, szinte a víz színe alatt. A vége felé kezdett már egy

kicsit kísértetiessé válni a dolog. Valamelyikünk lövőhelyzetbe került, a kapus bemutatta fantasztikus
kiemelkedéseinek egyikét és Lemhényi éles hangja máris süvített:

– A hóna alá!
Az elsőnél a fejét csóválta, a másodiknál a bajuszát rágcsálta, a harmadiknál az égre nézett, a

negyediktől kezdve … szinte megette a kapufát mérgében. A meccs végén hosszú arab monológot
vetett be és kelet felé fordulva rázta az öklét.

– Mit mond? – kérdeztem Martint, a csapat nyelvtudósát.
– Nem tudom – mondta a Buci –, de az biztos, hogy Mohamed forog a koporsójában.
Most már rázósabb dolgok jöttek.
Hollandia.
4:1-re vezetünk. Csodálatosan muzsikál a társaság, félidőben az a legfőbb problémám, hogy

nyolcat lövünk-e a tejcsokifiúknak, vagy kilencet.
A végeredmény – kaján fordulattal – 4:4.
A dolgok összefüggnek egymással. A londoni olimpiát az olaszok nyerték. Az olasz csapat most is

kiváló. Sőt, esélyes. Ezt a mérkőzést Roggione vezeti. Roggione olasz. És, mint minden olasz – igazi
hazafi. Van Feggelen betapossa a betonba Vízvári Gyurit és belövi a másodikat. Vasszer csak hosszú
másodpercek múlva bukkan újra elő, az arca szederjes az oxigénhiánytól. Dalnoki Jenőék cifra
dolgokat kezdenek mondogatni a lelátón.



Két perccel később Van Feggelen pontról pontra megismétli az előző mutatványt. Vízvári Gyuri
többé elő se bukkan. Már bugyborékolni sem hajlandó.

– Atyaisten! – lihegi mellettem Szívós Pista –, itt valahol lefolyó van.
4:3, Dalnoki Jenőék fenékig ürítik szókincsük tárházát a lelátón. Roggione felnéz a tribünre, rájuk

mosolyog, és a következő mozdulattal kiállítja Gyarmati Dezsőt.
A hollandok ezt is belövik. 4:4.
Szerencse, hogy az időmérő véget vet ennek a lidércnyomásnak.
Dalnokiék lejönnek a lelátóról, hosszasan elbeszélgetnek Roggionéval. A finn szurkolók

nyelvészeti tanulmányokat végezhetnek, vajon az olasz vagy a magyar nyelv-e dallamosabb.
Kétségbeesetten ülünk az öltözőben.
– Mind a kétszer a fejemen állt – hajtogatja Vízvári. – Mind a kétszer a fejemen állt.
– Látod, Vasszer – mondja Szittya –, az a baj, hogy még mindig neon vagy elég kopasz. Akkor

esetleg megcsúszott volna és mi most nyugodtan ülhetnénk. Még szerencse, hogy vannak áldozatkész,
jó barátaink.

A szovjet csapat megveri nekünk a hollandokat, aztán – ilyen hálás a pesti szív – mi saját
magunknak a szovjet csapatot.

3:3 után ejtek egy firkás gólt Gojhmannak, és végül 5:3-ra győzünk.
A végén Msvenieradze játékosan magához ölel a fél karjával
– Kuuuka – kedveskedve – Kuuuka…
Csak akkor enged el, amikor már percek óta agonizálok. Különös, bájos mackó ez a grúz óriás.

Talán sohasem volt fiatal. Helsinkiben még csak huszonnégy esztendős, de már jócskán őszül is,
kopaszodik is és úgy viselkedik, mintha mindenkinek a nagypapája lenne. Van benne valami a
népmesék fanyűvő, hegyeket görgető jóságos figurájából.

Amellett a szovjet vízilabdasport első, egész pályát betöltő, nagy egyénisége.
1949-iben órákig tanulmányozta Szívós Pista fantasztikus, jobbkezes svédcsavarját. Akkor látott

először ilyet. 1950-ben megjelent a Margitszigeten és bemutatta ugyanazt a svédcsavart. Jobbal-
ballal, teljesen egyformán.

És az ereje…
– Tudjátok, az úgy van – mesélte egyszer –, hogy nálunk odahaza húsvétikor mindig két asztalt

terítenék. Az egyikre is odatesznek egy egész bárányt és nyolc liter vörös bort, a másikra is
odatesznek egy egész bárányt és nyolc liter vörös bort. Teljesen egyformán, igazságosan. No, most az
egyik asztalihoz leül a tizenkét tagú család, a másik asztalhoz meg leülünk ketten a nagybátyámmal.
Aztán addig fel sem állunk, amíg az utolsó morzsáig és az utolsó cseppig el nem fogyott minden. Az
ilyesmitől azután néhány percre elgyengül az ember, de utána olyan erőre kap, de olyan erőre kap…

Megint magához akart szorítani, de egy oldalugrással sikerült megmaradnom az élők sorában.
– A nagybátyám különleges ember – folytatta Misi. – Ő néhány percre sem gyengül el, hanem

azalatt is csak erőre kap. így aztán a nagybátyám az egyetlen a világon, akitől egy kicsit még én is
tartok.

Ez tulajdonképpen bizonyos fokig érthetőnek is látszott.
Pjotr Msvenieradze nagybátyja – bizonyos Mekokisvili – úgy nyerte Helsinkiben a szabadfogású

birkózás nehézsúlyát, hogy leghosszabb mérkőzése három percig tartott.
Msvenieradzéék után jöttek Kurtiniék, a szovjet válogatott után a jugoszlávok.
Ez a meccs az én számomra súlyemeléssel és sakkpartival kombinált úszóverseny.
Úszóverseny: mindig nekem kell labdára úsznom. Velem szemben Jezics. Ez a Jezics – csekélység!

– 57.6-ot tud száz gyorson. A meccs vége 2:2. Ez kezdéssel és a félidőben való újrakezdéssel együtt



hat labdára úszás. A hatból hatszor elhozom Jezics elől a labdát, de a végén már úgy érzem, hogy
beesett szememmel a fülemen nézek ki.

Sakkparti: mert örökké meg kell kontrázni támadásaikat. A péklapát karú Stakula folyton be akar
vinni a kapunk elé, hogy gólokat lőhessen az én, nem éppen péklapát méretű karom mellett. Ezt meg
kell akadályoznunk. A meccs során sikerül Stakulát Bolváry Toncsinak átjátszanom. Nekem marad a
jóval kisebb Jezics. A jóval kisebb Jezics 185 centi és 90 kiló. A sakkjátékban néha tisztáldozatokat
is kell hozni. Ezen a meccsen én vagyok a tisztáldozat. Akkora pofonokat kapok Jezicstől, hogy
háromszorosára dagad a fejem és egymásnak szaladó szemem előtt teljes augusztusi pampájában
szikrázik az egész galaktika.

Súlyemelés: Jezics ragaszkodó természet. Vállamra dől, nadrágomba akaszkodik, egy pillanatra
sem bocsát el. Így cipelem őt le-fel végig a meccsen és a medencén. Őrült sziámi ikerpár vagyunk
Jeziccsel és két teljes félidőn át tört angolsággal suttogunk egymás fülébe súlyos becsületsértéseket.

Úszóverseny, sakkparti, súlyemelés – és néha egy kis vízipóló is.
Például Gyarmati szerel, fordulok és lódulok előre, aztán hirtelen meghallom, hogy Kovacsics ugat.

Nem, nem tévedés. Kovacsics, a világ legjobb kapusa – ugat.
Ő az egész pályát belátja, és ha olyasmi történik, amit társai esetleg nem vesznek észre, éles,

dobhártyarepesztő csaholással óva inti őket.
Most például azt ugatja, hogy Gyarmati passzába Kurtini belenyúlt, ismét övék a labda, vissza lehet

fordulni, újra rá lehet zúdulni Jeney kapujára.
Ilyenkor derül ki, hogy néha a könyörtelenül pontos aszfaltnyelv is tévedhet. Ha Pesten valakire azt

mondják: csak ugatja a pólót, akkor ezt feltétlenül úgy értik, hogy fogalma sincs róla, „nézni” sem
tudja. Ezzel szemben itt van Kovacsics az ő világszintű ugatásával.

Még szerencse, hogy a kutyanyelv merőben nemzetközi, ezt az ugatást én is megégtem, egy
pillanatra sem maradok közömbös, nem mondom, hogy nekem aztán ugathatsz.

Sőt, megfordulok, éppen idejében érkezem, hogy levegyem Stakula elől Kurtini labdáját. Aztán
indítok, úszom és lövök egy nagyon jóleső gólt.

De aznap aztán több kellemes érzésem már nincs is. Tulajdonképpen kellemetlen is alig.
Négykézláb mászom ki a medencéből és órákig lüktetek, mintha tetőtől talpig meghámoztak volna.
Egy pillanatra átvillan agyamon, hogy talán végrendeletet kellene írnom, de aztán eszembe jut: ahhoz
fel kéne emelnem a tollat. Az olaszok ellen pihenhetek. Már amilyen pihenés egy olimpiai döntőt a
partról végignézni.

Azért nézem valahogy. Időnként magamhoz térek és észreveszem, hogy őrült dolgokat művelek, a
körmömet rágom és a fülemet tépem.

De annyit tanulok ezen az egy meccsen, amennyit a vízben talán évekig sem. Szittya Spéci meccse
ez, egyetemi színvonalú órát ad ravaszságból, bemutatja – hiába, ezt nem tudom szebben, irodalmibb
módon kifejezni hogyan kell átejteni a világ legdörzsöltebb vízilabda rókáit.

Hogyne, a lelátó kényes esztétái talán most fintorognak, a klasszikus sportszellemet, a
lovagiasságot emlegetik. De hát az olimpiai vízilabdadöntőt már 1952-ben sem hűvös homlokú
márványszobrok játszották. A márvány különben is elsüllyed a vízben.

Ráadásul: Spéci csak visszaütött. A Nagy Trükköt akkor vetette be, amikor Ognio már egy teljes
félidőn át gyakorolta rajta az élve boncolás nemes művészetét.

Akkor már úgy tűnt, hogy minden elveszett.
2:2-re álltunk. De az olaszok emberelőnnyel rohamoztak; a győztes góljuk a levegőben lógott.
Ognio – talán már megszokásból is – újra belerúgott Szittyába. Spéci kinézett a partra, látta, hogy a

játékvezető nem őt figyeli. Erre behúzott egy nagyot Ogniónak, aztán éles, fájdalmas kiáltással



kifeküdt a vízre. Csak feküdt, lebegett, mint akiből minden élet elszállt, mint Ophelia, aki valami
csacska szeszélyből négyes számú sapkát húzott a fejébe.

Komolyan mondom, még el is sápadt.
A többiek azonnal kapcsoltak. Spéci köré csoportosultak és álltak némán, tragikus arccal, mint

valami gyásznép nyakig a vízben.
Vízvári Gyuri igyekezett menteni, ami menthető. Átkarolta az élettelen játékos vállát és szabályos

matrózúszással vontatta a part fellé. Minden tempónál kiáltott egyet:
-         Segítség! Mentők! – aztán, hogy az idegen ajkú közönség is megértse – SOS! SOS!
Spéci ernyedten feküdt a parton, mint egy letört liliomszál. Karját leejtette, keze feje a vízbe lógott.

Esküszöm, hogy nem is lélegzett.
Máig is szégyellem, de én is beugrottam. Láttam az élettelen játékost, hirtelen összetört bennem

valami, elsirattam az olimpiát, a bajnokságot, a reményeket – mindent. A csapat tartalékai körülvették
Spécit, a többiek is kimásztak a vízből, ott álltak mellette. Nézők is jöttek, a játékvezető is
odaérkezett, de nekik már csak a külső kör jutott. Átmásztam a lábak alatt, egészen Szittya közelébe
férkőztem.

– Aj aj aj aj – kiabáltam. – Spécikém, Spécikém, ne halj meg, Spécikém, ne hagyj itt bennünket.
Talán érezte a hangom reszketésén, hogy komolyra veszem a dolgot, mert fél szemét ernyedten

kinyitotta és bágyadtan suttogni kezdett:
– Ne marháskodj, semmi bajom. Csak egy kicsit kifújom magam.
Vízvári Gyuri mesterséges légzést kezdett alkalmazni, Gyarmati Dezső szalmiákot szagoltatok vele,

és Spéci művészi módon mutatta be, hogyan tér vissza egy tetszhalott az élők világába.
Persze, nem teljesen. Felállt, bizonytalanul tekingetett maga körül, csodálkozva nézett, mint aki nem

tudja, hol van, és egyáltalán mit akarnak még tőle. A vízhez támolygott és a medencébe zuhant, akár az
öngyilkosok.

Szavamra mondom, még az olaszok is szánakozva nézték.
A következő percben ez a szánnivaló rokkant veterán megiramodott, leúszta az egész olasz csapatot

és – emberhátrány ide, emberhátrány oda – olyan sistergős gólt lőtt, hogy szinte éreztük a
kénkőszagot. Az olasz csapatra többé rá sem lehetett ismerni. A fekete sapkák alatt ettől kezdve hét
idegroncs rángatózott a vízben. A Spéci trükkje egy kissé megviselte őket.

2:2 helyett – 8:3-ra győztünk.
Azt hiszem Rubiniék még mindig megborzongnak, ha erre a Spéci-alakításra gondolnak.
Egyébként lassan az érdeklődés középpontjába kerültünk az uszodában. Egyelőre még nem saját

érdemünkből. A lányok forgatták fel az akkor ismert úszóvilágot, Székely Éva, Szőke Kató győzelme
után nagyon fölszaladt az ázsiója mindenkinek, aki magyar volt. Amerikai, holland úszócsillagok
keresték mindenütt a leesett állukat, amikor a 4x100-as gyorsváltó világcsúccsal nyert újabb aranyat.
Amikor meg Gyenge Vali az előfutamok legjobb eredményével jutott a 400-as döntőibe, már mindenki
csak elkeseredetten legyintett.

Jól megvertük őket és erre – barátainkká váltak. Azt hiszem, ilyesmi csak a sportban lehetséges.
Én Lee dr.-ral, az amerikaiak műugrásával barátkoztam össze legjobban. A mandulaszemű, hawaii

fiú fantasztikus teljesítménnyel nyerte a két ugrószámot, de ezenfelül is volt még egy tulajdonsága,
ami roppant nagy hatást tett rám és valósággal az oldalához láncolt. Fél fejjel kisebb volt nálam!!

Órák hosszat sétáltam vele körben a parton és buzgón magyaráztam neki, hogyan kell igazán jól
műugrani. Kölyökkoromban ugyanis két teljes évet töltöttem Nagy Karcsi bácsi műugróiskolájában és
igazán ez volt a legkevesebb, amit megtehettem Sammy Lee-ért. Már az óvodában azt tanultam, hogy a
kisebbet segíteni, pártolni és oktatni kell.



Végül a tréningruhánkat is elcseréltük s ez megint olyan élményt jelentett, amit sosem felejthetek el
Sammy Lee-nek.

Nagy volt néki a melegítőm…
Aztán hirtelen komollyá vált az ügy. Az utolsó fordulóra került sor.
A jugoszlávok Arenáékkal játszották az első meccset, de én már nem tudtam odafigyelni. A többiek

lázasan számolták a gólarányt, én csak annyit tudtam, hogy szabad akármilyen sok gólt dobnunk, de
egyet sem kaphatunk az amerikaiaktól. Nem mondom, hogy túlságosan nyugodt voltam. A meccset
persze nem tudtam nézni, libabőrösen kóvályogtam az uszoda sziklái mögött és csodálkozva
észleltem, hogy hidegrázósan fütyörészek magam elé.

Vízvári Gyuri egyből észrevette lelkiállapotomat.
– Nem értem ezt a libabőrt – mondta. – Neked aztán igazán nincs mit szurkolnod. Mi már öreg

szivarok vagyunk, nekünk ez az utolsó sanszunk. De te… a tizenhét éves fejeddel… Ide hallgass, még
ha elveszítjük is ezt az olimpiát – amit egyébként kizártnak tartok –, te még akkor is bőven karriert
csinálhatsz…

– Karriert? Hogyan?
– Elmégy bonvivánnak a Liliputi-színház- ba.
Leült mellém egy kőre és integetni kezdett a többieknek.
– Halló, srácok, gyertek csak ide! Érdekes dolgot mutatok.
Körénk gyűltek mindnyájan. Vasszer kinyújtotta a lábát s a lábfejét merőlegesen felállította.
– Ide nézzetek! Ha felállítom a lábfejem, éppen akkora, mint a Kuka.
Kicsit birkózni kezdtünk és pár percre elfeledkeztünk arról, hogy néhány méterrel odébb a

jugoszláv és az olasz válogatott tépi egymást az olimpiai érmek valamelyik fajtájáért.
Aztán integetni kezdett valaki a parton és Gyarmati Dezső hozta már a sapkákat. Mi következtünk.

Az amerikaiak ellen.
– 2:0-ra kell győznünk – mondta valaki. – Vagy 5:1-re. Vagy 8:2-re. Vagy…
– Ne folytasd – mondta Vízvári Gyuri és akkor már az ő szája széle is fehérebb volt a sokévi

átlagnál.
Felálltunk a parton, a hangszórón bemondták az összeállításokat. Egyszerre csak egetverő moraj

érkezett a fenyők közül, a stadionból.
– Cucuék is most kezdenek a románok ellen – mondta mellettem Bolváry Toncsi.
No, szervusz világ, még ez is! Fejest ugrottam és a víz alatt egy fél percig azt is elfelejtettem, merre

van felfelé és merre lefelé.
Magáról a meccsről talán ne tessék kérdezni. Bármelyiket bármikor szívesen és pontosan

elmesélem: ki, mikor, hol állt, merre úsztam én, hol volt ugyanakkor Kálmán, kitől kaptam és kinek
adtam a labdát… Mindent.

A helsinki magyar-amerikairól csak valami nagy zűr maradt meg. Próbálom felidézni a döntő
mozzanatait: egy roppant, lázas kavargásra emlékszem, meg még arra, hogy hihetetlen mennyiségű és
több száz kiló súlyú pofont kaptam. Félelmetesen erős fickók voltak ezek az amerikaiak, úgy cikáztak
a vízben, mint a villám. Pólózni nem tudtak, de ez még csak keservesebbé tette az ügyet. Egy
vízilabdázóval egyenlő feltételek mellett verekszik az ember. Tudja, mikor mire számíthat, milyen
mozdulatból lehet balhorog, milyenből rúgás. A vízilabdázó előbb néz, és aztán üt. Az amerikaiak
nézni sem tudták a vízilabdát, ezek csak ütöttek.

Egyszerre csak ott álltam a kapunk közepén, ebből következtethettem, hogy gól esett és most
labdára kell úsznom.

– Mi az eredmény? – hörögtem jobb felé.



– 3:0 – mondta Szívós Pista.
– Kinek a javára?
– A mi javunkra, csak most hozd el a labdát.
Ettől kezdve némileg mintha világosodni kezdett volna.
Elhoztam a labdát. Fél karcsapással előbb értem középre, mint Bob Hughes. Az utolsó tempója

éppen az orrom tövében landolt volna. Valahogy elhajoltam. Hiába, az életösztön… Hátracsavartam a
labdát Markovitsnak. Kálmán maga elé tette és elindult vele oldalt, a part felé. Várta, hogy
kialakuljon valami, közben éberen fürkészte a terepet.

Volt Kálmánnak valami istentelen adottsága. Öt centivel magasabban feküdt a vízben, mint bárki
más. Úgy látta be a pályát, mintha parancsnoki hídon állt volna.

– Egy perc! – süvöltött be az időmérő mellől Lemhényi kétségbeesett suszter-tenorja.
Kálmán komótosan elém adta a labdát, ám azzal együtt zuhant mellém a vízre egy kétszeres

életnagyságú amerikai. Csak annyi időm volt, hogy a víz alatt felpöcköljem a labdát. Átszállt a feje
felett, az amerikait meg elsüllyesztette a tehetetlenségi nyomatéka…

A biztonság kedvéért még rúgtam is egyet abba az irányba, aztán elindultam.
Dübörgést hallottam, jött utánam, mint a tornádó. De csak a kétméteres vonalon tudott az oldalamba

markolni. Megrántott, eltűntem a víz alatt, mint egy torpedó, amelyik félúton meggondolja magát, és
visszafelé kezd száguldani. Kétségbeesett csavarral még sikerült a labdát valahogyan Pista kezére
szerválnom.

Amikor fél órával később újra a víz színére vergődtem, a labda még mindig Szívós Pista kezén
volt. Pistából viszont csak egyetlen tenyér látszott. A többit két vasgyúró amerikai gyömöszölte
kétségbeesett kollektív munkával a medence betonjába.

Valami kísérteties látvány volt ez. A két amerikai derékig a víz fellett, a hátukon hajókötél
vastagságú izomzat és nyögnek és küszködnek és Pista sehol, de a tenyér és a labda mozdulatlanul és
fixen a víz színén.

Aztán egyetlen bársonysima csuklómozdulat. Ez már fekete mágia, mert a következő pillanatban
egyszerűen eltűnik a labda. Eltűnik. Másodpercekig keressük szemünkkel. Az amerikai kapus is, az
amerikai hátvédek is, a játékvezető is, a gólbírák is, a tízezernyi néző is. A labda nincs sehol.

És akikor hirtelen észrevesszük. Testet ölt valahogyan. Ott vigyorog az amerikai háló legmélyén.
4:0. Négy-null! NÉGY-NULL!

Még egy kiúszás, aztán egy sípszó, bülbülhang, szeráflant, Gábriel arkangyal harsonája … az
időmérő jelzése.

Olimpiai bajnokok vagyunk!
Most néhány percre megint minden egybeolvad. Elkap egy boldog kis hisztéria, ordítunk,

ölelkezünk. Szepesi Gyuri mikrofont dug az orrunk alá és én még a vízből selypítem életem első,
nagyon megfontolt és végtelenül szakszerű nyilatkozatát:

– Ütöttek-vertek ezek a nagydarab palik, de mi mégis megruháztuk őket.
Jönnek az amerikaiak is gratulálni. Bob Hughes hátán cinóber véraláfutásokból Kentucky állam

hegy- és vízrajzi térképe. Gumírozott lastex-nadrágjából csak egy-két vézna csík maradt. Jelenlegi
állapotában már-már a közszeméremsértés határát súrolja.

Gyarmati Dezső hűvös, mint egy kocsonyázott angolna a jégszekrényben:
– Nem akartam nagyon bántani a fiút. Jó barátom.
Bob Hughes 195 magas, már Tarzan-szerepet is kínáltak neki. Most tessék megpróbálni csíkokra

szaggatni egy gumírozott lastex-nadrágot. Sikerült? Szóval… Gyarmati Dezső sem akármilyen erőben
pólózta végig Helsinkit.



De hát most rohanás!
Fenyőfák között öltözködünk, cipőinket már a salakos sétaúton húzzuk fel. A stadion öltözőjében

nagy és harsány összeborulás. A futballcsapat is olimpiai bajnok!
Puskás a zuhanyból ordít felém:
– Jól van Kuka, most már férfi lettél. Este megyünk a lányokhoz.
Érzem, hogy megint lila lesz a fülem. Erről most már igazán legfőbb ideje lenne leszoknom. Nem

megy. Céklafejjel vágtatok utánuk, a két csapat együtt rohan a Messuhalliba. Papp Lacinak van ott
még vallatni apró-cseprő ügye egy bizonyos Van Schalkwykkal.

Papp Laci persze szívügyünk. Ő is kebelbeli. Sőt, ami a puszta furfangot illeti, tulajdonképpen
egymaga felér ezzel az egész társasággal, tizenegy pólóssal és – nagy szó – tizenhét futballistával.
Spider Webb ellen majdnem komoly baj érte.

– A néger azzal ütötte meg Lacit, ami éppen a keze ügyébe esett – mesélte Adler Zsiga. – Épphogy
a vödröt nem vágta a fejéhez. A második menet végién teljesen álmatag lett a fiú, fütyülnöm kellett,
hogy odataláljon hozzám a sarokba. Na, odakóvályog, lerogy a hokkedlire, a szeme is csáléra áll. És
erre mit mond? „Ide hallgasson, Mester! Én most lecsapom ezt a fekete gyereket”. Azt hittem,
félrebeszél. „Jól van fiam – mondom – csak azt áruld még el: hogyan gondolod?” Hátradől a
hokkedlin, mélyeket lélegzik. Azt mondja: „Nézze, maga most rendbe hoz engem. Amikor megszólal a
gong, én felállok, és betámolygok a középre, mintha még mindig részeg lennék. A néger ezt beveszi,
nekem rohan, erre én kilépek oldalt, és lecsapom.” Mit ád az ég: pontosan így történt. Megszólalt a
gong és – Webbet egy perc múlva kiskanállal kezdték összekotorni.

Van Schalkwyk szelídebb legény. Számolatlanul nyeli a balhorgokat és a tizenkettedik percben már
játsszák is a himnuszt. A finnek ünnepélyesen dúdolják együtt a zenekarral. Megtanulták. Már
tizenhatodszor hallják Helsinkiben.

Két percre rá újabb nagy banzáj. Most Laci öltözőjében.
– Tessék – mondja Adler Zsiga – a pólósok. Mindent értek, csak egyet magyarázzatok meg nékem.

Hogyan tudjátok magatokat a víz tetején tartani? Ez az, amit sose fogok megérteni.
– Ostoba sportág – mondja Laci. – A száraz pofonok sem kellemesek. Most képzelje el, Mester,

milyen érzés lehet nedves pofonokat kapni.

Este Otaniemiben ünnepeljük egymást és saját magunkat.
Ki-ki a maga módján.
Az aranylábú gyerekek Puskás szobájában ultiznak. Kocsis Sanyi óvatos és fürdőköpenyt terít Öcsi



borotválkozó tükrére.
Vízvári Gyuri egy háromszemélyes csülköt hoz fel Kurucz Tóni konyhájáról. Vacsora után persze.

Megterít magának a térdén és tempósan „dolgozni” kezd. Negyedóra múlva feláll, megtörli a kezét.
– Lemegyek – mondja –, megnézem, nincs-e valami ennivaló.
Az asztal alá eszi magát.
Aranyvonat…
Robogunk végig az országon. Integető emberek tízezrei, kendők, mosolyok. Állunk az ablakban,

integetünk. Hirtelen lehámlik rólunk gondosan tanulmányozott és aprólékos munkával elsajátított
kajánságunk, Hegyeshalomtól Budapestig egyetlen buta és csipkelődő vicc sem hangzik el.

Csak állunk és integetünk.
A Körúton százezer ember. Boldog kavargás, megint olyasmi, aminek nincs története. Kezeket

szorongatunk, vállakon utazunk.
Néhány óra múlva hullafáradtan vonszolom be két nagy bőröndömet a Népszínház utca 21 kapuján.
Végre megérkeztem.
A kapu alatt tábla: a lakók köszöntenek. Kint állnak a gangon és tapsolnak, ahogy be- vánszorgok az

ötkilós finn cipőmben. A sötét és porszagú lépcsőházban Gálfi János áll. A bűvész. Zavartan
nyomkodja aranykeretes szemüvegjét. Egy papírt vesz elő és szavalni kezd.

Vers. Ő írta. Az én tiszteletemre. Ostobán állok egyik lábamról a másikra. A karom majd kiszakad
a kofferoktól. Megint nyilatkoznom kell. János unszol. Csak egy mondatot. Valami szépet.

– Atyaisten – mondom –, fantasztikus, hogy mik vannak!



MELBOURNE
Van az életnek egy rém keserves területe és ez alól az olimpiai aranyérem sem mentesíti az embert,

ha még nem múlt el tizennyolc éves.
Ősszel iskolába kell menni.
Helsinkit újabb tanév követte és nekem a Rákócziban most már minden felköthetőt fel kellett

kötnöm, ha nem akartam újabb repülőkunsztokat bemutatni. Előző iskolámat ugyanis olyan elegáns
ívben hagytam el, hogy landoláskor majd kezem-lábam törtem. Precízebben: kivágtak, mint Hanzi a
meggyet. Ami a gyakorlat erejét és a dobás technikáját illeti: az iskola tantestülete legalábbis
Csermák Jóska szintjén mozgott.

„Eltanácsolásom” története arra vall, hogy minden szabály alól van kivétel, százévenként egyszer
olyasmi is előfordulhat, hogy az élsportolót sem kell feltétlenül példaképnek tekinteni.

A Fradi akkoriban kezdte patronálni az Élelmiszeripari Technikumot. A gyerekek hetenként egyszer
kijárták úszni, az edzők hetenként többször bejárták sírni. Becsületszavamra állítom: volt miért. A
szakosztály számos tagját ez az iskola fogadta szárnyai alá és ennek a meggondolatlan lépésnek
köszönhető, hogy a jelzett szárnyak idő előtt őszülni kezdtek. Az első osztály padjait – hogy csak
néhány súlyos nevet említsek – Szőke Katóval, Székely Ripszimával, sőt Kiss Egonnal koptattam
együtt.

Már ameddig koptattam.
Kiss Egon…
Hogy ő engem hová sorol … arról talán jobb nem beszélni. Én őt mindenesetre már akkor a

páratlan betyárok kategóriájába soroltam. Ide is csak azért, mert ma már húszesztendős, komoly,
hétpróbás barátság fűz hozzá és így talán megbocsátható, ha a kelleténél elnézőbben, jobb szívvel
ítélem meg.

Egon vékony volt, törékeny, szőke és a szeme olyan kék, mint a legártatlanabb csecsemőké. A
vékonysága azóta egy kissé „megkopott”, a szeme minden esetre ma is kék.

Ami az „ártatlanságot” illeti…
Egyszer MNK-döntőt játszottunk a Dózsával. 3:2-re vezettek és mi már alig láttunk a fáradtságtól.

A második félidő közepe felé Egon kinézett a játékvezetőre, látta, hogy az másfelé tekint és erre
iszonyatosat behúzott ellenfelének, Károlyi Tibornak.

Azzal hanyatt fordult és háton úszva húzott át a medencén, egyenest arrafelé, ahol a bíró állt.
Károlyi vérben forgó szemekkel úszott utána és úszás közben csépelte, ahogy csak bírta. Minden

gyorsúszótempója egy-egy nehéz lovassági pofon volt, még szerencse, hogy Egon a lábával
valahogyan távol tudta tartani magától.

Tehát Károlyi fortyogó dühvel pofozta végig a medencén Egont. A hetedik pofon a közönségnek is
feltűnt, nagy kiabálás támadt. Kalap, az örök fruttiárus egy pad tetejére ugrott, onnan ordítozta:

– Bíró úr! … Megöli!…
Egon már ott fogta a korlátot a játékvezető lábánál, Károlyi még mindig dühödten csépelte. A bíró

nézte egy darabig, aztán intett a zászlójával:
– Károlyi, végleg kiáll.
A szolnoki játékos tajtékozva mászott ki a víziből és dühösen földhöz csapta a sapkáját. Egon még

utána szólt:
– Csacsikám … tudtam, hogy beugrasz…
A meccset mindenesetre megnyertük.
Hát ezzel a Kiss Egonnal jártam én egy osztályba ártatlan kisgyermekkoromban.



Hogy ezt az ártatlanságot jobban érzékeltessem, elmondom, hogyan zajlott le egyetlen kémiaóra az
Élelmiszeripari Technikum első osztályában.

A hetes már a tízpercben előkészítette a kísérlet anyagát. Görbe csöveket szerelt össze és egy nagy
üveg étert is tett a katedrára. A nagy üveg éter láttán kedves, bohókás kis ötletem támadt. Szereztem
egy nagy darab vattát és jól meglocsoltam éterrel. Aztán odamentem a legjobb tanulóhoz. Nagyban írt
valamit egy füzetbe, a pad fölé hajolva.

– Te … kispajtás – mondtam –, nem vagy álmos?
Csodálkozva nézett rám.
– Nem – mondta. – Egyáltalán nem vagyok álmos.
A következő pillanatban az arcába dugtam a vattát.
– Még most se? – ordítottam. – Még most se?
Két perc múlva aludt, mint a bunda. Az osztály körülállta, harsány derültség a teremben. Kedves és

bohókás ötletem Egon tetszését is megnyerte. Ő is kerített egy darab vattát. Néhány perc leforgása
alatt sikerült az osztály négy eminens tanulóját Morpheus karjaiba kergetnünk. Közben csengettek és
valaki berohant a folyosóról:

– Vigyázzatok! Jön!
Rövid, ám annál hevesebb pánikba estünk. Mit tegyünk most már a békén szendergőkkel?

Megfogtuk kezüket-lábukat, szépen lefektettük őket az utolsó pad mögé a földre. Aztán vigyázz,
osztálylétszám, jelentés, beírás, feleltetés. A tanár a padok között sétál és hirtelen megtorpan.

– Mi az? Mit csinálnak azok ott?
– Kicsodák, tanár úr kérem? Hol?
A tanár odamegy, föléjük hajol.
– Hiszen ezek alszanak!
Már javában áll a bál. Odarohanunk, a pad tetején táncolunk, ordítunk.
Alszanak. Ki hallott már ilyet? Alszanak.
– No hát, kémiaórán aludni…
– Biztosan álmosak…
– Kimaradtak az éjjel…
– Dorbézoltak…
– Elég! – kiált a tanár úr. – Keltsétek fel őket!
Valahogy életre pofozzuk a négy szerencsétlent. Bamba képpel imbolyognak, azt sem tudják, hol

vannak.
– Hozzátok ki az ellenőrzőtöket!
– De tanár úr kérem … Kárpáti és Kiss…
Felkiáltok. A ma született bárány mozdulatával nyújtom ég felé a kezem…
– Mi? Hogy én? Azt akarod mondani, hogy nem is te aludtál hátul, hanem én… hallottál már ilyent,

Egon?
– Fantasztikus.
– A mai fiatalság.
– Jeles tanulók … gyönyörű…
Kaptak fejedként egy-egy intőt, azután szundikáltak tovább a padra borulva. Mi pedig a

mikroszkópot kezdtük tanulmányozni.
– A mikroszkóp nyílását – magyarázta a tanár úr – sugarasan egymásra illesztett fémlaprendszer,

úgynevezett diafragma segítségével lehet szűkíteni vagy tágítani. Székely, gyere ki, nézz a
mikroszkópba. Figyeljétek, ezzel a csavarral lehet szabályozni a diafragmát. Székely, figyelj erősen



és mondd, hogy mi történik most.
Ripszi meredten néz a mikroszkópba.
– Semmi sem történik, tanár úr…
– Már hogyne történne. Ha ezt a csavart elfordítom, a nyílás szűkül. Igaz, Székely? Ugye, hogy

szűkül?
– Tanár úr kérem, esküszöm, hogy nem szűkül!
– Már hogyne szűkülne.
– Tanár úr kérem, nem szűkül.
– Székely, már te is kezded? Vigyázz innen, majd én megnézem.
A mikroszkóp fölé hajol, csavargat, aztán feltekint.
– Tényleg nem szűkül. Hogy lehet ez?
Forgatja a mikroszkópot, alulról néz a csőbe.
– De hiszen… de hiszen itt nincs is diafragma … Hová lettek a fémlemezkék?
– Lehet, hogy ezt tetszik keresni, tanár úr kérem? – Egon kimegy és egy gyufaskatulyából kis

hegyes, fekete fém vacakokat szór a katedrára. A tanár úr alig jut szóhoz.
– Kiss, hogy kerül ez hozzád?
Kórusban ordítozni kezdünk:
– Nála volt a diafragma, nála volt a diafragma…
Egon magyaráz:
– Múltkor belenéztem, nem láttam semmit, csak egy nagy feketeséget. Megnéztem alulról, láttam,

egy fémlap fedi. Gondoltam, még nincs megkezdve, hát felnyitottam. Szóra sem érdemes, puszta
tudományszomjból tettem.

A tanár úr hangja furcsán reszket.
– És? Mivel művelted ezt? Bicskával?
– Természetesen konzervnyitóval. Hiszen az Élelmezésipari Technikum…
– Kiss, azonnal hozd ki az ellenőrződet!
Ebben a pillanatban kivágódik a terem szárnyas ajtaja és két overallos alak jelenik meg. Egy

hatméteres létrát cipelnek. Joó Sanyi és Argényi, az ifi csapat két tagja. Nagyon tartottunk ettől az
órától, azért kértük meg őket, jöjjenek be, próbálják valahogyan elhúzni a feleltetést. Erre a
megoldásra azonban nem számítottunk és most hullámzó rekeszizommal várjuk a fejleményeket.

Felállítják a létrát az osztály közepén, szemben a katedrával. Maguk is vigyázzba állnak a két
oldalán és egyszerre meghajolnak. Mint egy tánctrió, amely balerina hiányában létrával óhajtja
bemutatni produkcióját.

– Tiszteletünk.
A tanár úr felnéz.
– Önök kicsodák?
– Mi kérem üvegesek vagyunk tisztelettel. Blazsek és társa, Golgota utca 34/b. Parancsol egy

cégkártyát?
– Köszönöm, felesleges. Mit óhajtanak?
– Terepfelmérésre jöttünk, tisztelettel. Az igazgató úr küldött az ablakhiányok pótlása végett.

Egyelőre mértéket szeretnénk venni. Kázmér, a colstokot.
Joó Sanyi előhúz egy colstokot, felállítják a létrát, rágyújtanak, megkínálják a tanár urat is. ő

visszautasítja, hajlonganak, udvariaskodnak, keresztben és hosszában megmérik az összes ablakot,
mértéket vesznek a tábláról, az ajtóról, a fogasról és a katedráról is, mi meg kétségbeesetten harapd
áljuk a szánk szélét, nehogy véletlenül kitörjön belőlünk a mindent elsöprő nevetés.



Néhány hét múlva a tanár úrnak újra eszébe jut ez az epizód. Bemegy az igazgatóhoz:
– Kérlek szépen, mikor jönnek már azok az üvegesek?
– Milyen üvegesek?
– Hát, akik az új ablaktáblákat hozzák. Legutóbb már mértéket is vettek.
– Mértéket?
Pár perc múlva hívatnak bennünket az irodára és közük, hogy nem ragaszkodnak tovább a

jelenlétünkhöz, arra a meggyőződésre jutottak, hogy az iskola a jövőben a mi támogatásunk nélkül is
meglesz valahogyan.

Sosem értettem a pedagógusokat.
1953 még két remek túrát is hozott.
A nymwegeni hatos torna nagy primadonnája a magyar válogatott legújabb kapitánya, Lemhényi

Dezső lett.
A döntőt a jugoszlávokkal játszottunk. Remekül fűtött a masina, két perccel az utolsó sípszó előtt

5:4-re vezettünk Kurtiniék ellen.
Lemhényi végigbeszélte az egész meccset. Igazi, nagy sztár volt ez a Kárpáti-méretű

dinamitemberke, itt egyetlen mérkőzés leforgása alatt a drámai műfajok egész skáláját végigjátszotta.
Első gólunknál még nyugodtan ült a helyén és csak monologizált. A hűvösebb temperamentumhoz

szokott holland újságírók már akkor felfigyeltek és kezdtek köréje gyűlni.
A második gólnál felállt a helyéről, kétszer végigsétált a parton és széles gesztusokkal az eget hívta

tanúnak. Akkor már a fotósok is célba vették.
Harmadik gólunknál szavalni kezdett:
– Fiaim, katonák, készüljetek harcra! Lőj csak fiam, mert én is Itt leszek.
Szerénytelenség nélkül mondom: remek meccset játszottunk a formájuk csúcsára érkezett jugoszláv

csapattal, de a harmadik gól után már senkit sem érdekelt, mi történik a medencében. Hétezer holland
szurkoló mind csakis és kizárólagosan Lemhényit nézte.

Énekelni a negyedik gólnál kezdett.
-         Fel, fel vitézek a csatára, te vagy a legény Gyarmati pajtás…
Akkor már mikrofonokat is állítottak elé, forogni kezdtek a magnótekercsek.
Amikor 5:4-re vezettünk, akkor táncra perdült.
– Könnyedén gyerekek, vidáman, szamba… szamba.
Ekkor irányították rá a reflektort, ekkor kezdték filmezni is. Valami fantasztikus látvány volt a sötét

háttér előtt, az éles fehér fényben ágáló, táncoló, verítékező Butykó.
Kár, hogy a jugók nem őt nézték és ehelyett inkább egyenlítettek.
5:5.
Lemhényi produkciójában nem jelentett törést ez a fordulat. Egyszerűen átváltott egy másik műfajra.

Kecses és könnyed revütáncosból hirtelen tragikus anyaszerepre kapcsolt. Özvegy Pókainé lett és
Szilágyi Erzsébet. Térdre hullott, kézét a szívére szorította és így könyörgött át Batalléhoz, a túlsó
partra.

A spanyol bíró azonban sematizmus megszállottja lehetett, mert csak a formát és a kifejezésmódot
honorálta, de a belső tartalomra, az eszmei mondanivalóra ügyet sem vetett. Hagyta, hogy Kurtini
kitépje magát Markovits Kálmán karjai közül és belője a hatodikat.

6:5-re kikaptunk.
Lemhényi magába roskadva rogyott le a part fehér csempéire. Néhány másodperces hatásszünet,

„auftakt” után tükröt vett elő a zsebéből, kinyújtott karral maga elé tartotta, és mint valami sajátságos
Hamlet, Yorick koponyája helyett a saját maga tükörképének mondta el végső, nagy sírbeszédét. Már



rég az öltözőben nyalogattuk sebeinket, amikor a hollandok odakinn még mindig Lemhényit tapsolták.
Reggel a napilap első oldalán öthasábos fénykép és alatta öthasábos szalagcím: „Lemhényi, a

világsztár”. Az utolsó előtti oldalon pedig, egészen lenn és apró betűkkel csak ennyi: Jugoszlávia-
Magyarország 6:5.

– Hja, gyerekek! – mondja a Butykó –, játszani tudni kell.
Ezért szerettem Lemhényit.
Meg azért, mert alig két-három centivel volt magasabb nálam és az r-betűket még nálam is jobban

gyűlölte.
Ősszel az ifiválogatottal lengyel portyára mentem.
Mint úszó.
Száz gyorson egész jó kis ellenfelem akadt. Hatalmas termetű, enyhén dundi, szőke gyerek,

bizonyos Dömötör Zoltán.
Poznanban megvertem, ettől aztán vérszemet kaptam és a következő versenyre egy egésztortás

fogadást ajánlottam.
Zoli óriási ifirekordot úszott és úgy megvert, mint a kétfenekű dobot.
Még mondja nekem valaki, hogy az anyagi ösztönzés harmadrendű dolog a sportban…
Aztán egyszerre csak 1954-et írunk.
1954, Torino. Fel kell írni ezt az évszámot és ezt a városnevet, mert az év és a város a magyar

úszósport legnagyobb és legvidámabb sztoriját jelenti.
Kilenc Európa-bajnokságot nyerünk Torinóban.
Kilencet!
Istenem, mennyit nyerjünk?
De hát Csordás György, Nyéki Imre, Tumpek György, Sebő Ági aranyai még egy kicsit odébb

vannak, egyelőre épphogy a határt léptük át és a Pó síkságon szalad velünk a vonat.
Újonc is van a csapatban. Szabó Ali. Keményvonású, szegletes állú, fekete egri gyerek. Nagy,

tarkakockás ingében úgy, ahogy van, eljátszhatná Tom Mix bármelyik cowboy-szerepét. Sajnos, a
lovat csak parizerben szereti.

Pillanatnyilag egy kicsit ideges, gyanakodva pislog jobbra-balra, nem éppen életbiztosítás
újoncnak lenni ebben a rablóbandában. No de percről percre közeledünk Torinóhoz és eddig még
megúszta súlyosabb beugratás nélkül.

Ebédhez szólítanak, felkerekedünk és baktatunk át az étkezőkocsiba.
Ali egyszerre csak megtorpan, rámutat az ablak alá srófolt kis zománctáblára. Olaszul az áll rajta,

hogy „kihajolni veszélyes”.
– Te Suta – teszi Gyarmati vállára a kezét –, mi ez itt?
Gyarmati elolvassa neki:
– E pericoloso sporgersi.
– Azt én is látom. Amerre nézek, mindenütt csak ezt olvasom. Mit jelenthet?
Már ott vagyunk mindnyájan. Ebből kikerekedhet valami.
Dezső csodálkozik:
– Hát nem tudod? Ez Garibaldi legendás hírű mondása. Tudod, ki volt Garibaldi? Az olaszok

legnagyobb hőse. Szóval ő mondta ezt a marsalai csata előtt. Kiállt egy kis dombra és bátran,
férfiasan harsogta a szélbe: „E pericoloso sporgersi”. Azóta szállóigévé vált, és ha nagyon kedves
akarsz lenni egy olasz emberhez, csak ezt mondd. Meglátod, a csillagot is lehozza neked.

Ali tűnődik.
– E pericoloso sporgersi. Gondolod, hogy a pincér is ismeri?



– Na hallod?! Az anyatejjel szívják magukba.
– Akkor jól van, mert szörnyű éhség gyötör.
– Hát csak mondd neki, hogy „e pericoloso sporgersi”. Meglátod, eléd rakja a legnagyobb adagot.

Mindannyian „vesszük a lapot”, félelmetesen egységes most a csapat. Markovits Kálmán töri át magát
a tömegen. Ügy tesz, mintha most érkezett volna. Izgatott. Liheg.

– Gyerekek, vigyázzunk, az étkezőkocsi pincére teljesen süket. Süket, mint az ágyú, jó hangosan
kell vele beszélni.

– Affenét – mondja Ali reggelinél még semmi baja sem volt.
Markovits csodálkozva néz Aladárra.
– Ez milyen kétéves. Tanuld meg végre: jobb helyeken minden étkezésnél más pincér szolgál fel.
Pimaszé a szerencse: az étkezőkocsiban tényleg új pincér rakosgatja a tányérokat. Hatalmas termetű

délolasz. A haja kékesfekete, döbbenetesen hasonlít Szabó Aladárra.
Villákat, poharakat hoz. Ahogy az asztalra teszi, Ali megveregeti a vállát.
– Halló, signor … e pericoloso sporgersi…
A pincér ijedten néz, aztán közelebb hajol, azt hiszi, rosszul hallotta.
– Pardon?
Markovits hátradől a széken s a pincér háta mögött integet Alinak. A fülére mutat, süket szegény.

Ali kiabálni kezd:
– E pericoloso sporgersi!
A pincér felegyenesedik, tétován néz maga elé. Megrázza a fejlét és újra közelebb hajol.
– Non capisco.
Ali megfogja a pincér karját és teli torokból bömböli a képébe:
– E pericoloso sporgersi!!!
Kálmán ismét hátradől, elkapja a pincér tekintetét. Most Ali háta mögött mutogat, szánakozva

csóválja a fejét, és elhúzza kezét a homloka előtt.
A pincér felegyenesedik, rémülten és sajnálkozva néz Alira.
– Ó … poverino…
Páduai levest kapunk és csodálatos borjúszegyet sajtmártással. Aladár elé két fehér tablettát és egy

pohár vizet tesz a pincér.
– Hát ez meg micsoda? – kérdi ijedten.
– Látod? – mondja Gyarmati. – Megmondtam. Elmondod nekik ezt a mondatot és a csillagot is

lehozzák, neked.
– Hogyan? Ezt a két vacakot egyem ebédre?
Markovits megint bevet egy szörnyülködést.
– Ez milyen kétéves! Annyit igazán tudhatnál, hogy Olaszországiban már régóta ilyen tablettákon él

a felső tízezer. Időt, energiát takarítanak meg vele, a fogukat kímélik. De hát, persze drága dolog, csak
a legnagyobb menők engedhetik meg maguknak. Láthatod, most is egyedül neked hozott ilyesmit. Mert
bevágódtál nála. Mi kínlódhatunk itt mindenféle levesekkel, húsokkal. Disznóság!

Ali egy többszörösen lovag csőtésztakirály mozdulatával fogyasztotta el a két idegcsillapítót és
Torinóig úgy aludt, mint a bunda.

Csak a gyomra korgott hozzá.
Mi meg a folyosón egymást támogattuk nevettünkben. Aztán 3:3-at játszottunk a jugoszlávokkal és

akkor két teljes napon át még csak szó sem lehetett a jókedvről.
Vacogó fogakkal ültünk a szobánkban, hideg verítékünk csörgött, ahogy a gólarányt számolgattuk.
Kegyetlen végeredmény jött ki. 4:0-ra vagy 7:1-re kell vernünk az olaszokat, ha Európa- bajnokok



akarunk lenni Torinóban.
Csodálatos nyár végi éjszaka volt. A csillagok sápadtan hunyorogtak az égbolton.
Mi meg a kapuvonalon.
A vízben hét izmos olasz fente ránk a fogát.
A lelátón meg hétezer.
Pokoli izgalmunkban gyorsan belőttünk két gólt és kezdtünk egy cseppet lehiggadni. Az én

esetemben ez abban nyilvánult meg, hogy eléggé el nem ítélhető módon visszahúztam Perettit.
Zuckermann persze kiállított.
Az olaszok persze belőtték az emberfórt.
2:1.
Itt álltunk nyakig vízben és a feladat hirtelen két teljes fejjel megnőtt. Fél perccel előbb már csak

két gólt kellett lőnünk ahhoz, hogy Európa-bajnokok lehessünk.
Most meg – ötöt.
Már feltéve, hogy nem húzom újra vissza Perettit, nem csap le a mennykő, nem tör ki a bubópestis

és az olaszok nem lőnek még egy gólt.
Tíz perc alatt öt gólt kellett lőnünk az olaszoknak. Lehetetlen dolognak tűnt.
Nem is sikerült. Nem lőttünk öt gólt.
Hatot lőttünk.
Valami őrült kétségbeesés kerített a hatalmába mindnyájunkat. Gyarmati beszáguldozta az egész

pályát, három olaszt cipelt a hátán a szélrózsa miniden irányába. Markovits-csal lihegve és ordítozva
száguldoztunk fel és alá, aranytálcán tettük a labdákat Szívós és Martin tenyerére. Ők meg lapátolták a
gólokat, szinte nem is tudtak hibázni.

Az utolsó sípszó után hullafáradtan, némán meredtünk egymásra. A parthoz vonszoltuk magunkat és
percekig lógtunk a korláton. Végre Szívós Pista szólalt meg. A vízbe hajtotta a fejét, hogy az égő arcát
hűsítse, aztán megrázkódott és azt mondta:

– Hát ezt hogy csináltuk?
A közönség tapsolt és egy tucat újságíró rohanta meg Lemhényit.
A kis kapitány magába roskadva ült a parton és üveges szemekkel meredt a semmibe. Csak akkor

tért magához, amikor a riporterek már a fazonját cibálták.
– Mi az? Mi van?
Dicséretére váljék, hogy már a következő pillanatban bemutatta látványos és páratlan visszatérései

egyikét.
– Persze, hogy megnyertük – mondta. – Egy pillanatig sem volt kétséges. Minden az előre

meghatározott terv szerint ment. Pontosan kiszámítottuk az egészet. Basta.
Utat tört magának, szvinges léptekkel célozta meg az öltözőt.
– O sole mio – énekelte…
Értetlenül bámultak utána, majd rohantak a telefonhoz és egymás kezéből tépték ki a kagylót.

Imádták a kis kapitányt, mindig kaptak tőle valami fantasztikus témát.
Kora reggel már útban voltunk Velence felé. Szabó Aladár szorgalmasan olvasta az egyes

állomások „Kijárat”-feliratú tábláit és készséggel elhitte, hogy errefelé minden városnak „Uscita” a
neve.

Másfél napig a dollármilliomosok henye életét éltük, Európa-bajnoki jutalomképpen
kirándulhattunk a Lidóra.

Feküdtünk a tengerpart forró homokjában és a hasunkat süttettük. Néhány óra hosszat még a
fejünkben zsongott a lidércnyomásos döntő emléke, aztán lassacskán kezdtünk magunkhoz térni.



Vízvári Gyuri már az első perctől méla undorral méregette a strand kabinosát.
– Az ördög álljon a bocskorába! – mondta. – Felpumpálja a mellét, bedobja a deltákat és úgy él,

akár a szultán.
Duzzadó izmú görög bronzszobor volt ez a kabinos, szénfekete hajú díszférfiú. Az öreg amerikai

milliomoslányok körülnyüzsögték, többek között úszni tanítgatta őket.
Időnként egy-egy pillanatra eltűnt a kabinok mögött.
– Most vesz levegőt – mondta Vasszer. – Micsoda élet! Komolyan mondom, felpumpálom a

mellem és elszegődöm ide kabinosnak.
Estefelé ütött a bosszú órája.
A kabinos úszóversenyt rendezett a móló két szárnya között, körülbelül 20-25 méteres távon. Szó,

ami szó, elég jól úszott, az öreg lányok elragadtatott sikolyokkal honorálták pipiskedő tempóit.
Gyuri leakasztott a szögről egy parafaövet, a derekára kötötte és a vízhez rohant.
– Mi az? – kiabáltam utána. – Mit csinálsz?
– Csak figyelj!
A tengerbe ereszkedett és ijesztő mozdulatokkal, bukdácsolva, fújtatva, köpködve a mólóhoz

küszködte magát. A kabinos ijedten nézte és a keze ügyébe készítette a mentőövet.
Gyuri ügyetlenül a partra kapaszkodott és szóba elegyedett a kabinossal. Hogy ő ugyan még

egészen kezdő, de mégis szeretne részt venni a versenyen, mert hát minden alkalmat megragad a
tanulásra és jobbtól kikapni, természetesen, sosem szégyen.

A kabinosban felébredt az alvó oroszlán.
– Nem bánom, uram – mondta. – Csak egyet ne felejtsen el: ön akarta. Kérem, vágjon csak bátran

neki, én végigúszom a távot s aztán még mindig bőségesen marad időm, hogy szükség esetén a
segítségére siessek. Elkészült, uram? Akkor hát, andiamo…

Vasszer legalább öt métert rávert a húszméteres távon. A kabinos kiült a partra és enyhén bamba
arckifejezéssel nézte a tengert. Gyuri vigasztalólag veregette a vállát.

– Egyet ne felejtsen el, uram: a hirtelen megrázkódtatások élénkítik a vérkeringést, elősegítik az
anyagcserét és a jellemre is jó hatással vannak. Ön most nemesebb, elmélyültebb lélek, mint akár még
egy perccel ezelőtt is. Nem, szóra sem érdemes, a világért sem tartok igényt a hálájára. Higgye el,
uram, szívesen tettem.

Felpumpálta a mellét és ellejtett az öreg lányok sorfala előtt.
Mit mondjak – nem volt sikere.
E téren – szavamra mondom – magasan felülmúltam.
Igaz, hogy nem Velencében.
Újpesten.
1955 nyarán a vízilabda-bajnokság néhány mérkőzését is felvették a Totó műsorára. Totómeccs lett

a póló „örökrangadója”, a Dózsa-Fradi mérkőzés is. Hogy miért, azt senki sem értette.
A Dózsa akkoriban két klasszissal jobb volt nálunk. Vízvári, Mayer Miska, Gyarmati, Martin…

igen, négy „nehéz fiú” is játszott a lila-fehéreknél, a Fradiban meg én voltam az egyetlen válogatott.
A sárga újság fix egyesre taksálta ezt a mérkőzést. A dolog annyira biztosnak látszott, hogy a

Megyerre zarándokolt Fradi-szurkolók sem biztattak olyan hangerővel, mint máskor. Tökéletesen
megértettem a dolgot, ők is totóztak, futottak a pénzük után. Mindezek után 5:3-ra megvertük a Dózsát.

Nem azért mondom, de a Népsport ezt írta a meccsről: „.Kárpáti bizonyult a mezőny legjobbjának.
Fáradhatatlanul dolgozott…”

Merő véletlenség, hogy azon a héten tizenegy találatom volt a totóban és 4600 forintot nyertem.
Merő véletlenség, hogy a Dózsa-Fradit – talán egyedül az egész országban – fix kettesre vettem.



Szeptemberben a jugoszlávokkal akadt megint egy kis elszámolnivalónk. Úszók is jöttek velünk,
Zágrábból buszon vittek bennünket Dubrovnikba.

Olyan volt ez az utazás, mint egy álom.
Mint egy lidérces álom.
Csodálatos tájakon vezetett az út, de arcunk egy pillanatra sem tükrözte a varázsos vidék kópét.
Falfehéren kapaszkodtunk mindenbe, amibe csak kapaszkodni lehetett és időnként velőtrázó

sikolyok reszkettették meg a levegőt.
Azt hiszem, Takács Kati sikoltozott.
De az is lehet, hogy én voltam.
Sofőrünk lendületes profilú, középkorú jugoszláv legény volt, merész orr, mélyen ülő, szürke szem,

engem az egész ember valahogy egy kőszáli sasra emlékeztetett. Úgy vezetett, mint egy kőszáli sas.

Mintha csak azért keringene iszonyú sebességgel az ijesztően keskeny hegyi ösvényeken, hogy
egyszerre csak észrevegyen odalenn egy birkát, s aztán összecsapott szárnyakkal zuhanjon alá a
szédítő mélységbe.

Ötszáz méteres szakadékok mentén vitt a sziklába vágott kocsiút. Olyan keskeny volt, hogy a
gusztusos olasz busz alig fért el rajta. A hátsó kerekek egyike vagy másika a kanyarban olykor
önállósította magát, kiszaladt a mélység fölé, mintha a busz a lábát akarta volna szellőztetni az éles
hegyi levegőn.

Néha felmerült bennem egy tébolyító gondolat: hiszen ez országút, előfordulhat, hogy valamelyik
kanyarban szembe is jön egy kocsi…

A gyomrom ilyenkor mindig felszakadt és majdnem kiverte elöl a fogaimat.
Zdravko, a sofőr játszott. Juan Mamiéi Pangiónak képzelte magát és valami olyan ötlet merülhetett

fel benne, hogy talán megszóljuk, ha nem repeszt százzal a hajmeresztő szerpentin kanyarjaiban.
Valaki szakadatlanul sikoltozott hátul. Minthogy én éppen a fogaimat csikorgattam, azt kell hinnem,

hogy mégis a lányok voltak.
Zdravko hátrafordult:
– Mi baj, hölgyeim? Talán túlságosan gyorsan vezetek?
Takács Kati üveges szemekkel nézett:
– Dehogy, inkább az, hogy túl alacsonyan repül.
Zdravko jóízűt kacagott, fél kézzel elengedte a volánt, cigarettával és gyufával kezdett matatni.

Közben az útra oda sem nézve csuklómozdulattal abszolvált két további hajtűkanyart. A busz orra



mindkét alkalommal már jócskán a mélység felett szipogott.
– Ezen a vidéken partizánkodtam – mondta. – Egy jeepet vezettem akkoriban. Ide nézzenek!

Behunyt szemmel is ismerem a terepet.
És behunyta a szemét.
Dubrovnikban egyenként kellett leemelnie bennünket a buszról. A térdünk még egy fél óra múlva is

enyhén citerázott. Takács Kati arca még a rajtkövön sem vesztette el érdekes, enyhén olajzöld tónusát.
– Ide hallgass! – mondta Domján Pubi. – Rájöttem valamire. Ez a Zdravko a klerikális reakció

beépített embere volt. Azt a feladatot kapta, hogy tanítsa meg imádkozni a magyar válogatottat.
Annyi időnk maradt, hogy éppen lerakhattuk a cuccunkat, aztán máris rohanni kellett az uszodába.
A víz tizenhét fokos volt. A lelátó egyik oldalát ősi várfal, a másikat lehorgonyzott csatahajó, a

harmadik és negyedik oldalát pedig két kis naszád képezte. A lelátókról négyezer jugoszláv szurkoló
árasztott el bennünket szeretettnek apróbb megnyilvánulásaival: kukoricacsutkákkal, fél almákkal,
káposztatorzsákkal.

3:1-re kikaptunk.
Az előzmények tudatában egy percig sem csodálkozhattam ezen.
Stakuláék kitűnően pólóztak.
A csapat legeredményesebb embere azonban – kétségkívül Zdravko volt.
Aztán sietnem kellett vissza Pestre. A jogi karon a megboldogult Eckhardt professzor úrral akadt

egy kis megbeszélnivalóm. Utóvizsga magyar jogtörténetiből.
Ha azt mondom: nem sajátítottam el százszázalékos precizitással az anyagot, akkor viszonylag még

enyhén fogalmazok. Ha azt mondom: egy büdös szót sem tudtam, akkor ugyan közelebb járok az
igazsághoz, de a szigorú lektor ezt úgyis kihúzza, mint pongyola, magyartalan, aszfaltból fakadt
szóvirágot.

Eckhardt professzor úr nem osztogatta olcsón az aláírásait. Igen sok hordó telt volna meg hideg
verítékkel azokon a kollokviumokon. Ráadásul az évfolyamtársaim kísérteties históriákkal
rémítetitek. Az előadások során a professzor úr több ízben is megemlítette szerény személyemet.

– Nos – mondta –, majd meglátom, mit tanult az a sportoló fiatalember a jugoszláv kéjutazásán!
Egyetlen halvány kis esélyem volt, ezt kellett hát megjátszanom. Az Európa-szerte elismert és

idézett professzor ugyanis – már jóval túl a nyolcvanon érzelmes lélek volt. Bozontos fehér
szemöldöke alól villámokat szórt, ha ostobaságot, készületlenséget tapasztalt és vizsgáiról
kilencvenöt százalékos tudással is jócskán repülhetett még az ember. Aki viszont gondjával,
bánatával kereste fel, az atyai jótanács mellé mindig kaphatott egy tekintélyes adag szívből jövő, igaz
részvétet is. Erre építettem gálád tervemet.

Egy Thököly úti fényképész kirakatában vadidegen kislány fényképét fedeztem fel. Kedves is volt,
bájos is volt – talán a húszas évek szépségideálját képviselhette. Hosszú, szőke loknik, itt-ott egy-két
masni, ábrándos tekintet.

Két forint negyvenért megvettem a képet. Több órás tűnődés után a következőket írtam a hátára:
„Mindennek vége. Szakításunk emlékére Gyurinak.” Alá is írattam a húgommal, hogy: Rózsi.
A képet betettem az indexembe.
Azzal hónom alá csaptam Domján Pubit és elmentem az utóvizsgára.
Hatalmas, tekintélyt parancsoló és félelmet sugárzó terem volt Eckhardt professzor szobája. Ügy

éreztem magam, akár Gulliver az óriások országában.
– Foglaljanak helyet – mondta a professzor. – Á, a két kitűnő sportember. Nos, majd elválik…
Húztunk egy tételt.
A Szent Korona Tana. Félig máris elájultam. Eckhardt professzor kedvenc témája. De nem az



enyém.
– A Szent Korona Tana – mondom és csodálkozva hallom, hogy a hangom egész vékony és

reszelős. – Hááát igen … a Szent Korona Tana…
– Gyönyörű téma – mondja a professzor.
– Gyönyörű – mondom én.
– Hát akkor halljuk.
– A Szent Korona Tana – dadogom újra, mert nem árt, ha az ember precizírozza a dolgokat. – Aaa

… ööö … a Szent Korona Tana…
A professzor kinyitja az indexet. Ott a kép. Kiveszi, forgatja.
– Hát ez micsoda?
Fél perc alatt elpirulok, aztán hirtelen elsápadok. Művészi szintű alakítás, de nem nagy feladat.

Mióta a terembe léptem, egyfolytában ezt csináltam, csakhogy most végre jól is jött.
– Jóságos ég! – mondom – A kép. A kép. Úgy látszik ott felejtettem. Borzasztó.
A professzor tekintete ellágyult. Igazgatni kezdte a szemüvegét.
– Szegény barátom – mondta. – Micsoda bánat…
– Borzasztó – mondtam. – Borzasztó.
– De illát mi történt?
Sóhajtottam és a tenyerembe temettem az arcomat. Lázasan gondolkoztam, de képtelen voltam

kapásból valami elfogadható szerelmi tragédiát kitalálni.
– Nem – mondtam végre elcsukló hangon. – Nem tudom most újra felidézni. Bocsánatot kérek, de

… nagyon fáj…
A professzor vizet töltött a kancsóból.
– No … igya ezt meg, barátom – mondta. – És ha beéri egy kettessel…
Mit mondjak – beértem.
Domján Pubit aztán két perc alatt úgy kidobta, hogy a lába sem érte a földet. Pedig Pubi a jugoszláv

túrán is folyton a jogtörténetet bújta.
Én meg, a sok évvel ezelőtt lejátszódott esetet felidézve, egy kicsit még mindig kábultan kérek

bocsánatot mindenkitől. Eckhardt professzor úrtól, Domján Pubitól. Talán még Rózsitól is.
Ennél a vizsgánál csak egy régebbi volt még keservesebb. 1946-ban, a Zeneakadémián.
Akkoriban ugyanis csodagyereknek tekintettek. Egészen kiváló hallásom volt. Leütöttek egy

akkordot, és én az alvajáró biztonságával soroltam el, milyen hangokból áll. A legnehezebb
ujjgyakorlatokat is pillanatok alatt sikerült beidegzenem és a szakértők elismeréssel nyilatkoztak a
billentésemről. Azt mondták: egészen kiváló zongorista lehetek, mihelyt a kezem megnő annyira, hogy
át tudok fogni egy oktávot.

Csakhogy, aki egy oktávot át tud fogni, annak már a pólólabda sem esik le a tenyeréről.
1946 nyarán behívatták apámat a főiskolára.
– Hogy van a kisfiú? – kérdezték.
– Hogyhogy, hogy van? – csodálkozott apám. – Kitűnően.
– Azt hittük, beteg. Mert hogy hetek óta színét se láttuk.
– Természetesen, kérem – mondta az apám. – Hiszen szünetelt az oktatás.
– Miért szünetelt volna?
– Hát… mert festik a főiskolát.
– Talán szíveskedjék körülnézni. Festik?
– Ööö … Gyuri legalábbis azt mondta nekem … tyű, a mindenségit annak a betyár kölyöknek!
– Egy véleményen vagyunk, kérem. Egyébként történetesen ma lett volna a vizsgája.



Lenn viktóriáztunk az uszodában. A hatodik gólomat lőttem, amikor apám odaérkezett…
A többit talán mellőzzük.
Ellenkeznék a műfaj törvényeivel, ha a szerző apróra leírná, hogyan nadrágolták el művének

főhősét.
Azóta már a fehér billentyűket is alig tudom megkülönböztetni a feketétől. Lám, így sikkadnak el a

tehetségek…
Ilyen az ember. Három olimpiai bajnokságért és egy jogászdoktori címért ezt is odadobtam. És ma

már a billentésem sem a régi.
Hát ennyit csodagyerekségemről és most gyorsan vissza a pólóhoz.
1955 őszén és 1956 tavaszán az olaszokkal találkoztunk. Szeptember közepe felé ők jöttek el

hozzánk a szigetre. Akkor szerepelt utoljára a csapatban Pedersoli. A mi számunkra ő volt ennék a
mérkőzésnek a Nagy Figurája.

Pedersoli még olasz mértékkel mérve is végtelenül jóképű gyerek volt. Sőt! Klassz srác. Magas,
karcsú, széles vállú, a szemében örökösen valami vidám fény, a fogsora Odol-reklám. Nemrégiben
kapott több éves hollywoodi filmszerződést, számtalan válogatottság után Pesten búcsúzott a
vízipólótól.

Már a mérkőzés ellőtt odajött hozzánk:
– Gyerekek, nagyon kérlek benneteket, ma ne bántsatok. Borzasztó lenne, ha összekapcsolt arccal

kellene Amerikába utaznom. Ha egy fogamat kivernétek, talán még a szerződésemet is felbontanák.
Gyarmati Dezső, úgyis, mint csapatkapitány, a reális oldaláról fogta fél a dolgot:
– Kérlek, természetesen elintézhetjük az ügyet. Kérdés, mit ér meg neked ez az üzlet?
Pedersoli elcsodálkozott:
– Üzlet?
– Persze. Valamit valamiért, nem igaz?
Már harsányan nevettünk, Pedersoli is észrevette, hogy ugratjuk.
– Hát… ha akarjátok, a banketten majd énekelek nektek. Elhoztam a gitáromat is. Adjam írásban?
Gyarmati Dezső nagyvonalú volt.
– Felesleges. Gentlemanek között vagyunk.
A mérkőzés persze egyetlen lidérces álom volt szegény Pedersoli számára.
Körben adogattuk őt magunk között. Úgy intéztük, hogy mind a hat mezőnyjátékos el- szórakozhatott

vele néhány percet. Az illetőnek a labdával tulajdonképpen nem is kellett törődnie, minden figyelmét
Pedersoli fogsorára összpontosíthatta.

Úgyszólván másodpercenként repült egy-egy horog, felütés vagy könyök a villogó, gyöngyszerű
metszőfogak irányába. Pedersoli a vészreakció állapotában, halálra vált arccal kapkodta a fejét.

Az ököl és a könyök azonban mindannyiszor még időben megállt. Egy-két centiméternyire az olasz
fiú csinos arcától. Kitűnő formában volt a csapat. Az ütőtávolságot legalábbis remekül éreztük.

A mérkőzést ilyen körülmények között 7:3-ra megnyertük.
A szerződést minden esetre betartottuk.
Pedersoli – becsületére váljék – gálánsán fizetett. Vacsora után kimentünk a Nagyszálló elé.

Csodálatos kora őszi éjszaka volt, a platánfák alatt még a nyár lapult.
Pedersoli felült egy autó hűtőjére és énekelni kezdett. Nagyon szépen énekelt. Körülálltuk,

csendben voltunk és azt hiszem, egy kicsit mindnyájan irigyeltük az olaszokat. Hogy a dalt és a
muzsikát mindenhová magukkal viszik és ahol dalolhatnak, ott mindig otthon érzik magukat.

A hangja lágy volt, a gitár méla és álmosító akkordokat dongott mellé, úgy szállít végig a szigeten
ez az áradó, zsongító dal, mint valami boldog sóhajtás. A szerelmespárok előjöttek a romok közül,



otthagyták a part menti padokat és hallgatták ezt a különös, felejthetetlen éjszakai koncertet.
Egy idő múlva én is halkan dünnyögni kezdtem a dallamot, de Mayer Miska óva intett.
Hát hogy jövök én ahhoz, hogy egy ekkora emberrel ellenkezzem?
Egyébként úgy hallottam, hogy ez a Carlo Pedersoli azóta tényleg egész jó kis filmszínész lett.

Persze nem a saját nevén. Hanem … most nem tudom hallotta-e már valaki a művésznevét. Ha jól
emlékszem … hogy is? megvan! … Bud Spencer.

Találkoztunk még a nagyfiúval.
Nem azonnal. Valamivel később. Húsz évre rá.
Long Beachben tettük-vettük a labdát, a Gan-Am-Mex-sorozat keretében. Nagyon futott az ügy,

éppen az olasz válogatottal ismertettük meg az élet árnyékosabb oldalait, amikor hirtelen elsötétült
felettem az ég.

Nem viharfelhő volt. Bud Spencer tornyosodott fölém, mint az Empire State Building. Két testőr
volt vele, már ahogy ez szokás arrafelé. Gorillák. Iszonyatos méretű fickók, ketten együtt majdnem
akkorák, mint a kis védencük egymagában.

Megölelt.
Este a helybéli kórházban tizenkét orvos horpasztotta vissza a bordáimat, ördög vigye el, ezek a

háromszoros életnagyságú sihederek mindig velem ilyen szívélyesek.
– Kuka – gügyögte, pontosan úgy, ahogy annak idején Pjotr Msvenieradze. – Kuka…
Blokkot dugott az orrom alá, golyóstollal. Külön az én autogramomért jött át Hollywoodból, ennek

a Piedonénak mindig helyén volt az értékítélete. Adtam neki kettőt… óh, az én mézeskalács szívem!
– Vidd el vall amelyik barátodnak.
– Jó, odaadom Frank Sinatrának.
– Sinatra … Sinatra … – töprengtem álnok képpel –, ja az a stöpszli kis olasz. Néha énekelgetni is

szokott. Rendben van, nem bánom, add oda Frank Sinatrának.
– Imáiba foglalja majd a nevedet.
Levetkőztünk, vízre szálltunk, passzolgattunk. A nap pontosan úgy sütött, mint húsz évvel azelőtt.

Egyfolytában röhögnöm kellett.
Elképzeltem Frank Sinatrát, hófehér leányszobájában, amint térdel az ágyikója mellett és imáiba

foglalja a nevemet.
Tavasszal Nápolyban találkoztunk újra az olaszokkal.
Nápolyt látni és meghalni…
Láttuk és éltünk, mint hal a vízben.
Legyőztük az olaszokat, a románokat és a szovjet csapatot, megnyertük a tornát.
Aztán óriási sétákat tettünk a tengerparti forgatagban.
Valahogy mindig úgy volt ezzel a csapattal, hogy kellet egy újonc, egy naiv kezdő, akin kitölthettük

a mérkőzések után megmaradt gonoszságunkat.
Zádor Ervin vízipólósnak kitűnő volt, de médiumnak egyenesen világklasszis. Egy csupaszív óriás,

aki a vízben is képes volt harsány zokogásra fakadni, ha nem mentek úgy az ügyek, amint azt ő
elképzelte. Nápolyban osztrigát etettünk vele.

Az árus ott kínálta eleven holmiját közvetlenül a parti mellvéd alatt. Összekacsintottunk, aztán
Boros Api akcióiba lépett.

– Osztrigák – mondta. – Mit nem adnék, ha osztrigát ehetnék. A puszta látásától összefut a nyál a
számban. Sajnos, az orvos eltiltott tőle. Tudnillik alacsony a vérnyomásom és az osztriga olyan, hogy
attól még lejjebb megy.

Erviné magas volt. Láttuk, úgy figyel, hogy szinte mozog a füle. Api megint az alkalmazott lélektan



atyamesterének bizonyuk. A következő pillanatban bevetette a nagyágyút.
– Ha most valaki itt előttem osztrigát enne, komolyan mondom, megszakadna a szívem.
Ervin már tárgyalt is az árussal. Két osztrigát vásárolt. Az árus fura alakú szerszámmal bontotta a

héjat, hozta napvilágra a csúnya kis szörnyeket.
– Ide nézz, Ottó! – kiáltotta kajánul Ervin, aztán gyors egymásutánban mind a két mozgó, vonagló

szörnyet bekapta.
– Ide nézz, Ottó!
– Nézek – mondta az Api. – Mi az, hogy nézek!
Néztünk mi mindnyájan.
Fantasztikus látvány volt.
Ervin láttán igazat adtam a bibliának. Jézus Krisztus színeváltozása tulajdonképpen történelmi tény

is lehetett. Talán éppen így ment végbe, minit most Erviné. Osztrigától.
Mert Ervin is elváltozik az ő színében. Ahogy a síkos, nyálkás, lüktető osztrigák lejjebb és lejjebb

csúsztak a torkán, úgy változott ő is ijedt sárgából olajosan zölddé, aztán hirtelen céklavörössé, majd
végül hamuszürkévé.

Aztán a kőkorláthoz rohant, áthajolt rajta és őszinte, nyíltszívű ember lévén, minden további
teketória nélkül szórta szét a szélbe roppant bánatát. A kőkorlát alatt a mélységben egy pompás kis
luxusjacht ringatózott kikötve. Hófehér, ragyogó alkalmatosság, amerikai milliomosok játékszere.

Gyorsan tovább vonszoltuk Ervinit.
A milliomosokat ismerni kell. Még a végén rajtunk inkasszálták volna be a nagytakarítás költségeit.
Aztán haza siettünk. Egy időre lemondtunk a nagyobb szabású szamárságokról, sürgős és fontos

dolgunk akadt.
Készülnünk kellet az olimpiára.
Az utolsó heteket megint fent töltöttük a Vörös Csillagban, de számháborúsdiról, szilaj mókákról

most szó sem lehetett. Nem is akadt annak a néhány hétnek olyan sztorija, amely ide kívánkoznék. A
rajt pillanatában szilárdan eltökéltem, hogy csak kedves, vidám történeteket elevenítek fel. Ilyesmiről
pedig azokban a napokban…

1955 volt. Október vége.
Csehszlovákiában folytatom hát a mesét. Abban a Prága környéki iskolában, ahová sok idegtépő

zűr, sok különös kaland végén kerültünk, és ahol kereken hat napot várakoztunk, hogy a gép előálljon
és Melbourne-be repítsen bennünket.

Itt kötöttünk minden eddiginél szorosabb barátságot Papp Lacival. Pár egészséges pofon árán,
amelynél szilárdabb kapocs – állítom – nem is igen létezik. Először a közös sors hozott össze
bennünket.

Az iskolának nem volt uszodája, ahol trenírozhattunk volna, Lacinak meg nem volt ellenfele, akit
agyoncsaphatott volna.

Az alkotó szintézist nem volt nehéz kitalálni.
Laci – labda-labda alapon – órák hosszat focizott velünk, aztán – merő hálából – mi bokszoltunk

Lacival.
Teljes válogatott csapatot állíthattunk ki ellene. A légsúlyt én képviseltem, a harmatsúlyt Markovits

Kálmán. A közbeeső súlycsoportokban némi hiány, nehézsúlyban viszont – Szívós Pista, Boros Api,
Zádor Ervin, Domján Pubi, Kanizsa Tivadar – határozott túltermelés mutatkozott.

Elsőnek mindig én „szálltam” ringbe Laci ellen. Kétszer három percet kesztyűztünk – erre nagyon
büszke vagyok – minden baj nélkül.

Istenem! – vigyáztam a fiúra. Ha az ember nagyon erős és nagyon ügyes, akkor az a legkevesebb,



hogy kímélje ellenfelét.
Komolyabb zűr csak a nyolcadik menetben mutatkozott. Akkor már Bolváry Toncsi táncolt Lacival

szemben.
Toncsi 90 kilót nyomott árnyékban és karja hosszú volt, mint két péklapát egyvégtében. Bokszolni

is tudott. Párszor ügyesen odaszúrt Laci gyomrára, aztán elugrott és ijedten várta, mi lesz. Laci sosem
volt vadember. Most is visszafogta az öklét, és ha olykor közel is ment Toncsihoz, inkább csak jelezte
az ütéseket.

Toncsi egyre merészebb lett.
A második pereiben, mintha a füle is lilulni kezdett volna. Ismertem Bolváryt, tudtam, hogy ez

rossz jel. Egy Fradi-Lokomotív meccsen éppen így lilult a füle s a következő pillanatban akkorát vert
az orromra, hogy percekig gargalizáltam a víz alatt.

Közbe akartam lépni, de Markovits megfogta a vállam.
– Hagyd csak, ránk fér egy kis móka.
Hogyne, Kálmán mindig kimondottan jó ember volt…
Szóval, Toncsi táncol a ringiben és a füle olyan már, mint a cékla. Egyszerre csak kiengedi a jobb

kezét, akkorát csattan, mint egy petárda.
Laci hátraugrik, megrázza a fejét és csodálkozik.
Toncsi vérszemet kap, megy előre, már megint ott malmozik Laci orra alatt.
Valami villan, senki sem tudja, mi történt, annyit látunk csak, hogy Toncsi a padlón ül, és nagyon

furcsán pislog.
Laci odaszalad, lehajol Bolváryhoz.
– Semmi baj – mondja. – Nem gondoltam komolyan.
Toncsi méltóságteljes, ám némileg tétova mozdulatot tesz a karjával. Elhárítja Lacit. A szeme kissé

ködös.
– A legelső teendő – mondja megfontoltan, de a szokottnál némileg öblösebb hangon hogy alá kell

dúcolni a mennyezetet. Különben számolhatunk azzal, hogy a csillár után a plafon is ránk szakad.
Sejtelme sincs arról, hogy mi történt.
Nem magyarázzuk meg neki.
Alapjában véve aranyszívű gyerekek vagyunk.
Két héttel később Laci újra ökölvívó-iskolát tart. Ezúttal az olimpiai döntőben. A szenvedő fél egy

jóképű és nagyon fiatal, barna bőrű legény, bizonyos Jose Torres. Három meneten át hozzá sem ér
Lacihoz, csak nyeli az ütéseket, mint kacsa a nokedlit. Papp László elsöprő fölénnyel nyeri harmadik
olimpiai bajnokságát. Nagy sztori ez, a döntő után amerikai riporterek veszik körül, kérdezgetik, hogy
melyük volt a legnehezebb mérkőzése. Laci egyből rávágja:

– Hát, a Bolváry elleni.
A riporterék furcsán néznek.
Körülbelül úgy, mint Toncsi a Prága melletti iskola padlóján, amikor rászakadt a csillár.
Jose Torres különben 1965 márciusában péppé ver egy Willie Pastrano nevű fiatalembert és ezzel

a huszárcsínnyel megnyeri a félnehézsúly profi világbajnokságot.
Persze, okos legény ez a jamaikai, a könnyebbik megoldást választotta. Próbált volna csak

Bolváryval kikezdeni.
Tehát bevonulunk az olimpiai faluba és egyből különös meteorológiai megfigyelést teszünk.
Tavasz van Melbourne-ben, a nap már jócskán süt, bárki ropogós barnára sülhetne, s az arcok

mégis percről percre sápadtabbak.
Hírek érkeznek Budapestről.



Aztán rémhírek is.
Suttogások, találgatások, csupa bizonytalanság.
Van, aki mindent elhisz.
Van, aki semmit sem.
Ez nem jó, az még rosszabb.
Igazságot kellene tenni valahogyan, hiszen végeredményben mégis azért jöttünk ki, hogy

versenyezzünk, megpróbáljunk olyan jól szerepelni az olimpián, amilyen jól adott körülményék között
csak lehet.

Így viszont egyszerűen nem megy.
Rajki Béla összehívja a társaságot, közvetítő megoldást ajánl:
– Állapodjunk meg abban, hogy a következő két hét során kizárólag a jó híreket hisszük el. A

magam részéről egyáltalán nem csodálkoznék, ha utóbb kiderülne, hogy valóban ezek is voltak az
igazak.

Készséggel elfogadjuk az ötletet s a vízilabdához menekülünk.
Meg persze a kapcsolt részeihez.
Melbourne-ben sok magyar él, sokan néznék végig mérkőzéseinket. A kacsalábon forgó uszoda

előtt életveszélyes a tolongás. Ha valaki egy edzést végig akar nézni, már akkor is borsos felárat kell
fizetnie a jegyért. Állandó ostrom alatt állunk, szerezzünk valamiképpen egy-egy belépőt.

A csapat minden mérkőzésére két-két tiszteletjegyet kap.
A jegyeiket aztán igazságosan elosztjuk.
Az igazságos elosztást mindig Markovits Kálmán irányítja.
Például úgy, hogy két részre osztja a csapatot, aztán előszólítja Zádor Ervint, a társulat legfiatalabb

tagját.

Ide figyelj, Ervin, most te döntőd el, hogy ki kapja a jegyet. Nézd, ott áll Szívós, Boros, Jeney,
Hevesi, Martin, Kanizsa és Domján. Itt viszont Kárpáti, Gyarmati, Bolváry, Mayer és Markovits. No,
most melyik csoportra szavazol?

– Szívósékra – mondja Zádor.
– Helyes. Ők tehát kiesnek. Mi viszont újra két csoportra szakadunk. Menjetek odébb. Figyelj,

Ervin! Nézd, itt van Kárpáti, Bolváry és Markovits, ott pedig Gyarmati és Mayer. Melyiket
választod?

Ervin tűnődik. Okvetlenül ki akarja ejteni Kálmánt.
– Benneteket.



– Príma! – mondja Markovits. – Szóval mi bennmaradtunk, ők meg kiestek. Következik a döntő.
Nézz ide, hárman maradtunk. Kárpáti, Bolváry és Markovits. Most mondjál két nevet.

Ervin még mindig ki akarja ejteni Markovitsot.
– Bolváry és Kárpáti.
– Köszönöm – mondja Kálmán. – Ők kelten tehát kiesték, enyém a két jegy.
A világ legjobb szakírói kerek tíz esztendőn át boncolgatták, milyen szellemi adottságok teszik

Markovits Kálmánt a magyar válogatott játékmesterévé, dirigensévé.
Kár, hogy nem nézték végig ezt a „sorsolást”.
Később vízbe szálltunk és elkezdtünk pólózni.
Történelmi tény, hogy az olimpiai bajnokságot megnyertük.
Az is történelmi tény, hogy a döntő három mérkőzésén tíz gólt lőttünk.
Egészen különleges történelmi tény, hogy ugyanezen a három meccsen egy gólt kaptunk.
Hát ez meg hogyan történhetett?
Hogy az NSZK-t 4:0-ra vertük … azon tulajdonképpen senki sem csodálkozott.
Egy igazi klasszisuk volt. A vörösesszőke Schneider arca már az első percben mindig sötétpirosra

gyűlt és az ember miniden pillanatban azt várta, hogy kicsattan az erőfeszítéstől. Ennek ellenére a
végletekig bírta az iramot. Berobbanó fedezetet játszott és – ebben az egyben emlékeztetett Papp
Lacira – a bal kezében dinamitot viselt.

Szerencse, hogy Bolváry Toncsi kitűnő tűzszerésznek bizonyult ezen a meccsen és sikerült
tökéletesen hatástalanítania Schneider bombáit. A prágai boksziskola jót tett Toncsinak: Schneider
olyan arccal szállt ki a vízből, mint aki tűnődni kezd, hogy vajon tényleg a póló-e a világ
legmulatságosabb sportága? Jöttek az olaszok.

Ebben az azúrkék csapatban két „mumus” is játszott. A kisebbik Dennerlein már akkor
világklasszis pillangózó volt és egy világklasszis pillangózó a maga gyorsaságával, munkabírásával
és – főleg – erejével olyan zűrt tud keverni a kapu előtt, hogy rossz rágondolni. Főként, ha olyan lágy
csuklóval bűvöli a labdát, minit ez az emberfeletti méretű Federico. A Zólyomi-csapat igazi csillaga
azonban Rubini volt. Labdakezeléséről, taktikai érzékéről csak annyit, hogy ugyanakkor az olasz
kosárlabda-válogatottnak is tagja volt, s a két sportág vezetői ökölre mentek, hogy melyik csapatban
játsszék hát Melbourne-ben. Rubini lábtempója döntött a póló javára.

Gonosz lábtempó volt ez. Apró, mellúszásszerű rúgások a szélrózsa minden irányába. Ezek a
lábtempók magasan a víz fölé emelték Rubini fejét és mélyen a víz alá süllyesztették az ellenfélét.
Kísérteties pontossággal célra irányított lábtempók voltak ezek. Rubininak hátra sem kellett néznie,
útját mégis az ellenfél orrából, szájából fakadó vércseppek jelezték a vízben, itt-ott néhány mellékes
foggal elegyesen.

Ha meg a kapu elé került, az felért egy kisebb fajta életveszéllyel.
Ilyenkor jobb lábfejét a mögötte álló ellenfél derekára csavarta. Aztán forogni kezdett és mire a

kapussal szembe került, a hátvédnek már mosolya sem maradt. Ilyenkor legokosabb volt felhúzni a
fehér zászlót, mert ezenkívül legfeljebb már csak egy elhalóan bugyborékoló S. O. S.-re futotta.

Mármost Zádor két gólt lőtt erről a Rubiniról.
El lehet képzelni ezek után, hogy milyen lehetett Ervin lábtempója…
4:0.
Másodszor is 4:0.
Ez már sztori volt, szenzáció. A lapok kikiáltottak bennünket a „4:0-ás csapatnak” és ha ezeket a

harsogó szalagcímeket olvastuk – egy kicsit rángatózni kezdett a szánk széle.
Tudnillik most a szovjet válogatott következett.



A villámgyors izomkolosszusok csapata. Msvenieradze, Kurennoj, Sljapin … brrr … 4:0?
Ellenük? Ugyan kérem…

Valahogy azért ezt a meccset is megnyertük. Hogyan? A gólarányt tetszik kérdezni?
Hát istenkém, az 4:0 volt, mit csináljunk?
Jó, mert erre a meccsre bevetettük a titkos fegyverünket.
A „reteszt” Rajki Béla és Markovits Kálmán okoskodta ki hosszú, éjszakába nyúló

megbeszéléseken. Táblára rajzoltak, sakkfigurákat rakosgattak, kívülről úgy festett az egész, mint
valami mester játszma. Rajki Béla kopasz, szemüveges professzorfeje – szakasztott Botvinnik.
Kálmán izgatott, fekete figurája … akár egy vezérgyalog.

A „reteszt” úgy suba alatt, lopva próbálgattuk már az előző meccseken is. Teljes orkeszterrel
azonban most muzsikáltuk el először.

Hogyan is működött ez a retesz?
Misi benn ült a kapunk előtt Gyarmati Dezső ölében. Egymás után kapta a labdákat és olyankor

mindig kavargás támadt. Vízpára csapott fel, tengerrengés keletkezett, mintha új tűzhányósziget akarna
kiemelkedni az óceánból. De csak Suta emelkedett ki, szerelt egyszer, kétszer, háromszor és a szeme
szerelésről szerelésre inkább beesett. Msvenieradze iszonyatos erőben volt, állítólag megduplázta az
edzésadagját és most már két teljes bárányt evett meg húsvétkor.

Amikor a huszadik szovjet támadás megindult, Gyarmati már meglehetősen fáradtnak mutatkozott.
– Kálmán! – kiáltotta. – Retesz!
Erre mindenki megfordult, visszavágtatott Api kapuja elé. Én éppen Kurennojjal tuszkolódtam a víz

alatt. Szerény számításom szerint már vagy másfél órája egyfolytában a víz alatt lehettünk,
duplanellzonba fogtuk egymást, egyikünk sem engedett. Csak lebegtünk odalenn vicsorgó fogakkal
egymásba kapaszkodva, mint a görög mondavilág valamelyik őrült kétfejű vízi szörnyetege.

A vezényszóra elengedtem Kurennojt és elfoglaltam én is a kijelölt helyemet a kapu előtt. Kurennoj
csodálkozva nézett utánam. Mi az? Elengedsz? Miféle sötét cselszövény lappanghat e mögött?

Ott maradtak hát öten a medence közepén, magányosan, elhagyatottan és csodálkozva. Mi viszont
félkörben felálltunk a kapunk előtt.

Sljapinék határozottan rosszul érezték magukat. A vízilabda a gömb feltalálása óta mindig párok
küzdelme volt, és hogy most mindnyájukat magukra hagytuk … egy pillanatig nem tudták, mit
tegyenek.

Markovits mindenesetre beállt Msvenieradze elé. Suta hátulról őrizte a gólzsákot, Misi egyszerűen
nem juthatott labdáihoz. Ha rövid volt a passz, Kálmán levette elölről, ha hosszú volt, Suta
agyoncsapta hátulról. Ezt Prokopovék is észrevették, mert eszükbe sem jutott, hogy bejátsszák a
centerüket. Tétován adogatták a labdát jobbra-balra a félpálya és az arcvonalak között.

Sljapin hirtelen úgy gondolta, hogy próbára tesz bennünket. Derékig kiemelkedett, lövő csellel
próbálkozott. Aztán letette a labdát a vízre és különös arccal nézett ránk.

– Mi az? Hagytak lőni?
Közelebb jött egy méterrel, újra felvette a labdát, nekiveselkedett. Mindnyájan felemeltük egyik

karunkat, blokkoltunk. Hat hosszú – pardon, öt hosszú és egy normális – kar lengett, himbálózott a víz
fedett, valóságos útvesztő, szögesdrót, labirintus a kapu előtt.

Markovits hirtelen egy cseles féltempót tett Sljapin felé. Sljapin megijedt, kizökkent az
összpontosításból, gyorsan átadta a labdát Kurennojnak, mire Markovits visszahúzódott a helyére.

És ez így ment.
Végre Prokopov rálőtte.
Nyolc méterről.



De hát nyolc méterről nyugodtan lőhetett kapura Apának bárki.
Kijött, megfogta, Markovitsnak akkor már két testhossz előnye volt és mi is teljes gőzzel robogtunk

Gojhman kapuja felé.
1:0.
Aztán néhány perc múlva ugyanígy – 2:0.
Szünetben ültünk a lépcsőn, és arcunk nem volt mentes a kaján vigyornak némi apróbb jelétől.

Bolváry Toncsi a túlsó part felé bökött az állával.
– Odanézzetek!
Usakov térdelt a parton, kopasz feje csak úgy fénylett.
Kézzel-lábbal magyarázott a játékosoknak. Msvenieradze a sekély vízben állt, háta akkora volt,

mint egy tűzfal. Tanácstalanul vonogatta a vállát.
Mi határozottan jól éreztük magunkat. Az olimpiai döntő félidejében 2:0-ra vezetni és látni az

ellenfél legjobb játékosának kétségbeesett vállvonogatását – végtelenül kellemes dolog.
Zuckermann újra sípolt, kezdtük a második félidőt.
Erre még kétszer megismételtük az előző trükköt. A szovjet fiúk eljutottak a kétségbeesés határára.

Hallottam, hogy csikorgatja Kurennoj a fogát, mellettem a víz alatt. Különös hang volt ez, bizarr
produkció. Azóta jó néhányszor eszembe jutott, párszor magam is próbálkoztam vele, de sosem
sikerült a víz alatt a fogamat csikorgatnom.

Vagy 30 másodperccel a mérkőzés vége előtt Prokopov elvesztette a türelmét és behúzott egy
nagyot Zádor Ervinnek. Jókora, gusztusos pofon volt, de – ma is állítom – nem nagyobb a sokévi
átlagnál. Ha puha helyen találja Ervint, senki nem vesz észre semmit, nyugodtan befejezhetjük a
meccset, 4:0 a javunkra és kész.

De kemény helyen találta. Éppen az éles szemöldökcsont felett, ahol amúgy is vékony a bőr.
Ervin szemöldöke felrepedt, a vér végigcsorgott a képén. Bokszolóknál gyakori az ilyenfajta

sérülés, szinte kárba vész a napjuk, ha nem reped fel a szemöldökük.
Csakhogy a tömeg, a hírlapi szenzációkon nevelkedett ausztrál szurkolósereg – balga módon –

„politikai” gesztust látott ebben a pofonban. Hirtelen az események középpontjában érezte magát és
tüntetni kezdett. Újságírók rohantak a partra, villanófényeik lobbantak. Másnap az egész nyugati sajtót
bejárta egy „szenzációfotó”. Zádor arcán csörgött a vér, Gyarmati, a csapatkapitány pedig részvevő
ábrázattal hajolt fölé.

A New York-i, londoni, párizsi szerkesztők fantasztikus képaláírásokkal szervírozták ezt a slágert,
pedig hát – pofon a vízben… meccsenként ötvenszer is előfordul. Az is felfigyel rá, aki adta, az is,
aki kapta. De az egész döbbenet nem tart tovább öt másodpercnél. Aztán jön a labda, úszni kell,
hajtani kell, kavarogni kell, az ember meg is feledkezik róla és ő csodálkozik legjobban, amikor a
meccs végén valaki leszól a tribünről:

– Na komám, te jókora fülest kaptál!
– Kicsoda?
Visszaemlékszem pályafutásom legdaliásabb vízipankrációjára. Egyik Dózsa-Vasas meccsen

történt, én a partról néztem végig. Gyarmati Dezső akkor az újpestieknél játszott, Somhegyi Kristóf
meg a piros-kékeknél. A legjobb barátok voltak, sülve-főve együtt lógtak.

A második félidőben aztán összeakaszkodtak valamin. Nem is volt ez már egyszerű pólóverekedés.
Szembefordultak egymással, derékig a víz fölé emelkedtek és két ököllel, lihegve és sziszegve
püfölték egymás fejét. Fantasztikus ütéskombinációk pattogtak, azóta csak a Clay-Lisiton meccsen
láttam hasonlót. A játékvezető sípolt, mindkettőjüket végleg kiállította. A sportorvos akkoriban a
műugró- torony mögötti épületben rendelt, egyenesen odavitte őket.



Jó tíz percbe telt, mire újra előkerültek. A meccs izgalmas volt, a lelátó zsúfolt, de amíg
végigballagtak a medence partján, mindenki csak őket nézte.

Gyarmatinak a száját kapcsolták össze. Somhegyinek pedig olyan óriási gézturbánt tekertek a
fejére, hogy alig látott ki alóla. Egymás vállát átkarolva menték végig a parton, Gyarmati hátán piros-
kék köpeny volt, Somhegyién meg lila-fehér.

Ennyit hát a „pólóbunyók” komoly voltáról.
A melbourne-i magyar-szovjet meccsről még annyit, hogy tulajdonképpen még a mai napig is tart.
A Prokopov-Zádor eset után ugyanis felborult a rend, mindenki a partra szaladt, óriási kavarodás

támadt. Szegény Zuckermann szeme akkoriban már olyan gyenge volt, hogy a vízig is alig látott. Csak
azt vette észre, hogy Zádor arcán folyik a vér és erre undorral elmenekült.

Ez a mérkőzés 30 másodperccel a játékidő lejárta előtt félbeszakadt. Csak úgy magától. Soha senki
nem fújta le. Azt a 30 másodpercet tulajdonképpen még pótolnunk kellene.

Melbourne-i formában.
Huszonegy éves fejjel.
Ez esetben még azt se bánnám, ha Prokopov esetleg nekem is behúznia egyet.
Erre viszont most már végtelenül kicsi a remény. Mit tegyék? Be kell érnem a 4:0 emlékével.
Nem is oly rossz emlék. Főként azért, mert ezután már csak egyetlenegy lidércnyomást tartogatott

számunkra Melbourne.
A jugoszlávok elleni mérkőzést.
A meccset megelőző éjszakában az volt a szép, hogy idejében elolthattuk a villanyt, nyugodtan

forgolódhatott, hánykolódhatott mindenki magában, kedve szerint.
Nem kellett gólarányt számolnunk.
Ugyan a jugoszlávok is veretlenek voltak, de a 4:0-ás meccsek annyira feljavították a

gólarányunkat, hogy ezen az utolsó mérkőzésen nekünk már a döntetlen is jó volt az olimpiai
bajnoksághoz.

Legalábbis… jó lett volna, szép lett volna … de hát, hogy legyen is – no, ahhoz még kétszer tíz
percet végig kellet huzakodnunk ezekkel a szilaj izomkolosszusokkal.

Ha azt mondom, hogy idegesen szálltunk vízbe, akkor tulajdonképpen még nem is mondtam semmit.
Idegességünkben azt sem tudtuk, merre van előre és merre van hátra, idegességünkben fejjel úsztunk a
medence falának, idegességünkben az eget is nagybőgőnek néztük.

Idegességünkben összekapkodtunk egy roppant gyors gólt.
1:0-ra vezettünk a félidőiben.
Ettől egy kicsit megnyugodtunk.
Mire ők majdnem kiegyenlítettek.
Valami kísérteties szituáció volt az ott Api kapuja ellőtt. Ha erről a helyzetről álmodom, ma is arra

ébredek, hogy levertem az éjjeliszekrényről az órámat és a tapétát tépdesem.
Az úgy történt, hogy Cipci csinált egy fura cselt a Labdával, mire mi ketten Mayer Miskával

csúnyán „összeváltottunk”. Mindketten Cipcire ugrottunk, Kacsics meg ottmaradt lélekegyedül, öt
méternyire Api kapujától. Ráadásul Cipci mozdulatára Api is reagált, előrevetődött, hogy zárja a
szöget és mire a malőr megesett, Api már szépen és feltartóztathatatlanul süllyedt lefelé.

Cipci Kacsicsnak adta a labdát. Kacsics megkapta és várt. Nyugodtan várhatott. Ötszáz kilométeres
körzetben sehol egy ellenfél, Boros egyre süllyedt, a kapu pillanatról pillanatra üresebb.

És Kacsics emeli a kezét…
Tessék, a hideg újra végigszalad a hátamon és hallom megint Szívós Pista kétségbeesett süvöltését

a partról:



– Aj ajaj! Ott megy a bajnokságunk…
És a következő pillanatban fantasztikus dolog történik. Api felemeli fejét a víz alól, nyugodtan,

jóságosán Kacsics szeme közé vigyorog és csinál egy fura cselt azzal az oszlopdöntő vállával.
Kacsics megijed, kétségbeesik, a vert helyzetben is széles jókedvvel mosolygó kapus arca páni

félelmet kelt benne és egészen kezdő, kétéves módon a kapu fölé ejti a labdát.
Fordulunk, indulunk, mintha az oldódó görcs rántana végig a pályán, tíz másodperc múlva – 1:1

helyett – 2:0 a javunkra.
Egy emberfórt aztán nagy nehezen ők is belőnék, de már vége is, ölelkezünk, vadidegen kezeket

szorongatunk, állunk az emelvényen, hallgatjuk a himnuszt és másodszor is olimpiai bajnokok
vagyunk.

Csak órák múlva jutok hozzá, hogy megkérdezzem Apit:
– Hát ezt meg hogyan csináltad?
Csendesen és lassan legyint. Apinál még egy legyintés is csendes, egy legyintés is fél óra hosszat

tart.
– Ugyan – mondja. – Tudhatnád, hogy ők az én madaraim.
Igen, ez így van. És hogy folytassam ezt a mondatat: Api meg a jugoszlávok Leója. Nem tudni,

milyen pszichológiai folyamatok zajlanak itt le, az akaratnak és az ellenakaratnak milyen szálai
húzódnak Boros és a mindenkori jugoszláv válogatott csatárai között… ezek a nehéz páncélzatú
éleslövészek mindig és örökké felhúzzák a fehér lobogót Boros színe előtt. Képtelenek legyőzni,
valósággal reszketnek, amikor lövőhelyzetbe kerülnek. Bizony „több dolgok vannak égen s földön…”

Másnap körülvettek bennünket a melbourne-i magyarok és búcsúképpen elcipeltek egy
agárversennyel egybekötött sörpartira. A szürke salakot vakító fényű reflektorok világították meg,
szegény agarak pedig süvöltő gyorsasággal loholtak az elektromos nyúl után.

Mi meg ittuk az ausztrál sört. Szatyorból és az asztal alól.
Hat óra már elmúlt és hat után Ausztráliában nem szolgálnak fel sört a bárban. Amit viszont valaki

magával hozott, azt nyugodtan megihatja. Az asztal állói ihat mindaddig, amíg az asztal alá nem issza
magát.

Lenn a terasz alatt bemondták a negyedik futamot és Mayer Miska felállt.
– Megyek és felteszik két schillinget a hatos agárra.
– A hatosra – mondom. – Miért éppen a hatosra?
– Mert annyira hasonlít rád.
Tessék. Erre még sosem gondoltam. Két olimpiai bajnoksággal a zsebemben valahogy mindig

oroszlánnak éreztem magam. De, ha agárhoz hasonlítják az embert… tulajdonképpen az sem
becsületsértés.

– Persze – mondom, én is gyors vagyok és karcsú.
– Affenét – mondja Miska. – Szőrös.
A két schillinget persze elvesztette. Teljesen megérdemelten.
Aztán búcsúztunk és lassan hazaballagtunk. Az úton hatalmas Holdenek, száznegyvenes

sebességükhöz képest ijesztő cikcakkokban. Úgy látszik, maradt még egy-két üveg a szatyorban.
Hát ez volt Ausztrália.
Mindenesetre elhatároztam, hogy mostantól fogva hetenként kétszer borotválkozom.



RÓMA
Most egy kis ugrás következik a történetemben.
Mondhatnám: lyuk az életrajzon.
A melbourne-i csapat nagy része ugyanis nyugat felé indult, hogy Budapestre érkezzék.
Mi néhányan a társulat megrögzött szólistái közül – keletnek.
Alkalom kínálkozott ugyanis, hogy megnézzük Amerikát. Akkoriban még a víziben sem igen

hagytam ki a ziccereiket.
Fölkerekedtünk tehát, és eltöltöttünk vagy kilencven napot az Egyesült Államok területén.
Ez a kis kiruccanás azonban – mint érdemes kollégám, Rudyard Kipiling mondaná – egészen más

történet, itt nem szerepel. Hiszen mindezt már elmeséltük egyszer. Ha a türelmes olvasó netán mégis
kíváncsi az amerikai turné különös kalandjaira, kérem, menjen a könyvespolchoz, ágaskodjék fel és
vegye le a legfelső polcról azt a zöld kisfüzetet. „Melbourne-Miami-Margitsziget”.

Megvan? Igen, az az. A tetején egy csodálatos fehér felhőkarcoló látható, aztán egy szemüveges
fickó, meg egy köpcös kis figura.

A felhőkarcoló a Hotel Marik Hopkins, a szemüveges fickó Jeney Pierre, a köpcös kis figura
meg… no, lehet találgatni, hogy kicsoda…

Maga a könyv nagyon különös. A világ legkülönösebb könyve. Egyik fele a legvásáribb ponyva –
ezt Pierre írta a másik fele viszont maradandó értékű irodalmi alkotás. Tulajdonképpen még azt is
mondhatnám, hogy klasszikus mű.

De ezt nem mondom.
A túlzásba vitt szerénység legmegrögzöttebb jellemvonásaim egyike.
A hazatérésről viszont csak annyit, hogy… no, mégiscsak idézek abból a könyvből. Ne tessék

megijedni, csupán a bevezetés néhány sorát. Szóval…
„Margitsziget, 1957. február 7.
Egy kicsit elkéstünk a válogatott keret első edzéséről. Nem, nem a United Airlines ezüstmadarai

voltak a hibásak ebben. Azok másodpercnyi pontossággal repítettek bennünket San Franciscótól New
Yorkig. A Pan-American kontinensek közötti járata is megtette a magáét. New Yorktól Bécsig ... csak
egy halálpontos an kiszámított macskaugrás volt az út.

A hatos villamos azonban piros lámpát kapott a Majakovszkij utcánál…
Vagy tálán az óráink a ludasok? Elfelejtettük volna London és Óbuda között a pesti hullámhosszra

állítani őket?
Tény, hogy mire az uszodába értünk, már az egész társaság ott kuporgott a Fedett lépcsőin. Azonnal

észrevettek minket és mi is észrevettük, hogy összesúgnak. Markovit Kálmán vitte a szót, de nem azért
nyertünk már két olimpiát együtt, hogy lelki füleinkkel ne halljuk, mint mond.

– Srácok, ha idejönnek, egyikünk se szól semmit. Úgy teszünk, mintha csak ma délelőtt váltunk
volna el tőlük.

Mi pedig vettük a lapot és ugráló szívvel, de faarccal masíroztunk el a parton, végig a drága,
csibész társaság előtt. Amikor már túljutottunk rajtuk, visszanéztünk egy pillanatra.

– Szervusztok! – böktük oda unottan.
Azután egyik fél sem bírta tovább. Kitört a nevetés, boldogan, az egymásra talált kiskutyakölykök

túláradó örömével borultunk egymás nyakába és ezzel egyszer s mindenkorra hazajöttünk…”
Később aztán komoly eszmecserére ültem össze Markovits Kálmánnal. Mondanom sem kell: ő járt

jobban. Világos: ő velem cserélt, én meg vele.
Bevezetésül mindjárt olyan kijelentést tett, amilyet azóta sem hallottam tőle.



– Jó, hogy hazajöttél.
Elcsodálkoztam, de megjátszottam a hidegvérű férfiút.
– Tudom – mondtam.
Már kezdett ideges tenni.
– Nem úgy értem, hogy csak neked jó, hanem úgy, hogy nekünk is jó.
– Én is így gondoltam.
Kisült, hogy száznál több vízilabdázó „lépett le”, az élvonal nagy része, és az egész közvetlen

utánpótlás.
– Most már ki kell várnunk – mondta Kálmán –, amíg az egészen fiatal srácok feljönnek.
– Atyaúristen! – mondtam. – Ez azt jelenti, hogy még öt évig gyötörhetem magam.
– Hát négyig legalább.
Tizenkettő lett belőle…
No, 1957 tavaszára azért úgy, ahogy „összerázódott” az új válogatott csapat, mire kaptuk magunkat

és el is utaztunk Barcelonába, hogy a változatosság kedvéért megint vízipólózzunk egy keveset.
A kiesett embereket egy Európa-bajnok gyorsúszóval és egy magyar bajnok mellúszóval

igyekeztünk pótolni. A gyorsúszó hatalmas darab, egészen világos szőke, cseppet tán kövérkés fiú
volt, aki a világ minden süteményét megette volna. A mellúszó egy kreolbőrű, fekete gyerek,
olaszosan villogó fogsorral s egy kaján siheder örökké vigyorgó szemével.

Röviden: Dömötör Zoltán és Varga Gábor.
Még rövidebben: a Döme és a Cigány.
Barcelonában egy ideig hegymászással töltöttük az időnket. Az uszodát kis domb tetejére építették

és oda fel kellett kapaszkodni. Barcelonában „hűvös” volt a tavasz 1957-ben, a hőmérő ritkán
mutatott 35 foknál többet. Elcsigázva vonszoltuk fel magunkat napról napra a Montjuich-domb oldalán
és szidtuk a tervező ostoba ötletét: hogyan is juthatott eszébe hegytetőre építeni az uszodát.

– Völgybe kellett volna – lihegte Dömötör.
– Megőrültél? – mondta Mayer Miska. – Az még szörnyűbb lenne.
– Miért? Akkor lefelé mehetnénk a meccsre.
– Igen. És a meccs után kellene másznunk.
Viszonylag ez volt még a legmagasabb szellemi nívójú eszmecsere ott a Montjuich-hegy oldalán.

Csak azért írtam le, hogy bebizonyítsam: tényleg meleg volt a tavasz Barcelonában.
Érdekes, hogy mégis egészen jól játszottunk. Igaz, az olaszok, jugoszlávok, meg a szovjet fiúk nem

voltak ott, de azért egy öt meccsből álló tornát 49:7-es gólaránnyal nyerni még a svédek, franciák és a
nyugatnémetek ellen sem akármilyen dolog.

Rajki Béla le is vonta a szakmai tapasztalatot.
– Jót tett a hegymászás – mondta. – A moszkvai VIT-re alpesi terepen készülünk. Sziklákon, mint a

zergék.
– Szerencsénk, hogy Magyarországon nincs ilyen terep – mondta Dömötör, aki újonc lévén még

mindent szó szerint vett.
– Egy kis jóakarattal mindem megoldható – mondta Rajki. – Majd lépcsőmászással pótoljuk.

Naponta ötször fölszaladtok az SZTK-torony tetejére, én meg a földszinten mérem az időt.
Dömötör kétségbeesetten meredt maga elé.
A döntő után Kubala jött értünk. Kiszállt a kocsijából a szálló előtt és alig másfél óra múlva már

be is ért hozzánk, az előcsarnokba. Közben ki kellett osztania vagy ötszázezer autogramot. Töltőtollal
a kezében verekedte át magát a tömegen, valósággal át kellett írnia magát a hirtelen összeszaladt
rajongói falankszán.



Holtfáradtan, tépett inggel zuhant be hozzánk az előcsarnokba. A népszerűség öl, butít, pusztít. Még
szerencse, hogy nyomorba nem dönt. Kubalának már akkoriban annyi volt a pénze, hogy nem is győzte
számolni.

– No, gyertek – mondta elviszlek benneteket.
– Hová?
– Egy érdekes helyre. Nektek nagyon fog tetszeni. Rokonszakma.
Mit szaporítsam a szót: a bikaviadalra vitt. Végignéztünk néhány menetet és bizony nem voltunk

boldogok.

– Csalás az egész – mondta Boros. – Mire a torreádor kerül sorra, a többiek teljesen kikészítik a
bikát. Alig áll szegény a lábán.

Attól fogva kórusban buzdítottuk a bikát.
– Hajrá bika! – ordítottuk. – Előre, kispajtás! Adj a testének!
– Harapj az ülepébe! – szolgált egy egészen új tippel Kanizsa Tivcsi.
Kubáik rémülten csitított bennünket. Legszentebb érzelmeikben bántjuk meg a barcelonai

közönséget. A végén még meglincselnek bennünket.
Markovits itt is talált kibúvót. Már rájöttem: az a legravaszabb elme, aki mindig a lehető

legegyszerűbb megoldásra gondol.
– Gondolod, hogy értenek magyarul?
Kubala görcsösen igyekezett elterelni figyelmünket a bika-torreádor konfliktusról.
– Most figyeljetek – mondta. – A város szépe ilyenkor mindig a főpáholyban foglal helyet. A

torreádor az utolsó döfés előtt mindig felé fordul, engedélyt kér a viadal befejezésére. A város szépe
egy fehér kendő lobogtatásával járul hozzá az öléshez.

Hátrafordultunk és elájultunk. A főpáholyból Szívós Pista lobogtatott egy fehér zsebkendőt. Aznap
ő volt a város szépe. Tessék elképzelni, milyen lehetett a többi…

– Ez a legnagyobb megtiszteltetés – magyarázta Kubala. – Csak a legkedvesebb vendégnek jut
osztályrészül.

Paprikás hangulatban voltunk. Harsányan kifütyültük Barcelona Szépét. Szívós Istvánt.
Este Rajki Lajos – Rajki Béla öccse, a Barcelonában működő edző – adott szűnni nem akaró

bankettet a tiszteletűnkre.
Óráikon ált hordták a tálakat, valósággal bánatossá banketteztük magunkat.
– Csipi bácsi – sóhajtotta a nyolcvanadik fogás végén Varga Gábor –, te az ingedet is ráfizeted erre



a bankettre.
Jelentőségteljesen meredtünk egymásra. Reménytelenül újonc még ez a Cigány. Hogy Rajki Csapi

bármire is ráfizessen…
– Tudjátok – magyarázta –, a klub vezetőségétől mindig kicsikarok egy tekintélyes reprezentatív

keretet. Az ilyesmi feltétlenül szükséges. Két okból: először, hogy az ellenfelet egy kissé
meglágyítsam, másodszor pedig, hát ugye a játékvezetőket sem árt jól tartani…

Kitűnő edző volt Rajki Lajos. Ő nevelt először bajnokcsapatot a szolnokiakból, saját trükkös
egyéniségét vitte át Hasznos Pistáék játékára.

Fiatal korából fantasztikus történetek keringenek. Az egyik felér egy De Sica-féle rövid- filmmel.
Előzményként: a két Rajki-testvér – tűz és víz. Csipi bohém, szertelen, nagyvonalú és pazarló. Béla

józan, hűvös, kristálytiszta logikájú és végtelenül takarékos.
Húszesztendős korukban mindez abban nyilvánult meg, hogy Béla remek ruhatárat gyűjtött magának,

Csipi pedig hordta.
Egyik alkalommal edzésre indultak. A villamos éppen kanyarodik le a Margit hídról. Nagy vágta,

ugrás, Béla az első peronra kapaszkodik, Csipi a hátulsóra. Csipin Béla új cipője, csodálatos
citromsárga műalkotás, hófehér antilop betéttel.

A Zsigmond utca sarkán újabb elkésett utas támadja meg a villamost. Roham, vakmerő ívű
röppenés, elkapja a hátsó peron korlátját és egyenest Csipi lábán landol.

Csipi sziszeg, a jövevény mentegetőzik.
– Bocsásson meg, igazán nem akartam.
Csipinek eszébe jut valami, vidám üvöltések közepette hárítja el a bocsánatkérést.
– De, uram. Szóra sem érdemes. Nem tesz semmit.
Béla csaknem leesik az első lépcsőről szent haragjában.
– Mi az, hogy nem tesz semmit? Kikérem magamnak. Jobban is megnézhetné, hová lép. Faragatlan

fajankó… – kiált hátra.
Az idegen csodálkozik, aztán ordít.
– Mit szól bele? Maga kicsoda? Mi köze hozzá?
– Hogyhogy mi közöm hozzá? Az én cipőm!
Szerencse, hogy a Császár az első megálló. A Flórián térig föltétlenül összeverekedtek volna…
Barcelona után szinte csak perceket töltöttünk otthon, aztán süvöltött velünk a repülőgép,

belevetettük magunkat a moszkvai VIT forgatagába.
Három hetet töltöttünk Moszkvában és ebből csak három perc volt keserves.
Kettő a vízben.
A pólódöntőt megint Msvenieradzéék ellen játszottuk, két perccel a befejezés előtt 1:1 volt az

eredmény. Nekünk a döntetlen is elég volt, mert a gólarányunk…
Szó, ami szó, ijesztő találmány ez a gólarány, a sport legszörnyűbb, legnyomasztóbb vívmánya.

Mindig, minden gólarányon dől el, az ember éjszakákat tölt a felsőbbrendű matematika birodalmában
és sápadtan, támolyogva száll vízre másnap. Viszont akkor már pontosan tudja, hány gólt kell dobnia
és ezzel szemben hányat nem szabad kapnia.

Ez most már tizenhárom éve így megy.
A kegyetlen sors szőke hajjal vert meg, ezért nem venni észre az ősz hajszálakat, amelyeket mind a

gólarány festett fehérre. Ha ez így folytatódik, valósággal galambősz leszek, mire megkopaszodom.
Szóval időt kellett húznunk.
Tartottuk a labdát és visszafelé úsztunk. A közönség bosszankodott. Az ember megváltja a jegyét,

zuhogó esőben is felül a Luzsnyiki uszoda lelátójára, és akkor nem történik semmi.



Amit azonban a közönség nem tud: hogy minden pillanatban ezer dolog történhetne.
Az a millió lehetőség teszi őrjítővé a labdatartást, az időhúzást. Hogy, ahogy én most széttárt

karral, széles tempókkal viszem a saját kapum felé a labdát, majd elnyújtott íven vissza, bármelyik
pillanatban elveszíthetem. Millióféléképpen. Véletlenül egy tempót a labda mellé teszek és már el is
vette valamelyik izomkolosszus. Vagy, hogy Msvenieradze, aki állandóan a nyomomban van, üldöz,
hirtelen átnyúl a hónom alatt, átpöcköli a fejem fölött a labdát, fordul és már el is vesztettük a
meccset.

Vagy megfordulok, hogy átdobjam a labdát a medence túlsó oldalára, úszkáljon vele most már
Markovits Kálmán tovább, és ahogy lendületet veszek, Msvenieradze egy kicsit belém rúg a víz alatt.
A labda egyből lehull a tenyeremről, Misi felkapja és mosolyogva meglép vele.

Vagy…
Vagy és vagy és vagy … a labdát csak egyféleképpen lehet megőrizni, de számtalanféleképpen

lehet elveszteni. Ebből a milliónyi esélyből, lehetőségből egy sem jó a mi számunkra, valamennyi az
ellenfél számára jó. A mi számunkra az a jó, ha nem történik semmi. De hát mindig történik valami.

– Két perc! – kiabálja Markovits Kálmán, aki egyszerre négy irányba tud figyelni. – Már csak két
perc!

Valami difi lehet Kálmánnal.
Már egy jó negyedórája folyton csak azt mondja: még két perc.
Persze az is lehet, hogy csak az uszoda órája romlott el, az mutatja csalafinta módon az időt.
Tulajdonképpen az is lehetséges, hogy – tényleg ilyen lassan múlik.
Egyre idegesebbek leszünk. A szívem a torkomban dobog és az agyam olyan, mintha forró vízbe

áztatott vatta lenne a fejemben.
Elképzelem, hogy milyen furcsa kép lehet ez valahonnét felülről.
Ömlik az eső, a közönség bőrig ázva ásítozik a lelátón, elátkozza a pillanatot, amikor póló helyett

mégsem moziba ment.
A vízben ott látható a világ tizennégy legjobb pólózója. Csak álldogálnak és lassú, unottnak ható

mozdulatokkal úszkálnak. Céltalanul, inkább a saját, mint az ellenfél kapuja felé.
Amit a közönség nem tud: mi most szurkolunk a legjobban, most vagyunk a legidegesebbek. Ha

elveszítjük a labdát… mindennek vége. És ezt az izgalmat egyszerűen nem lehet levezetni. Nem
szabad rohanni, nem szabad még csak kiabálni sem. Némán, üveges szemmel, lassú, óvatos
mozdulatokkal, mint valami rossz álomban kell úszkálnunk a saját kapunk felé.

Ez hát az időhúzás lélektana.
Megint felemelem a labdát, újra fordulok egyet és köziben ránézek Markovitsra.
– Két perc! – kiabálja. – Már csak két perc!
Egyszer úgyis agyoncsapom.
A harmadik percet a kosárlabda-stadionban gőzölögtük végig.
Itt is az idő volt a főszereplő.
Itt is el kellett húzni.
Csakhogy – ráadásul – még kacskaringós sújtást is kellett a végére hímezni.
Tartani kellett a labdát s az utolsó pillanatban pontot kellett szerezni.
Ha létezik a mi feladatunknál „rázósabb” ügy, akkor ez az.
Tehát ülünk a kosárlabda-stadion fordított csonka gúlájának az oldalán és a szakadatlan üvöltéstől

olyan rekedtek vagyunk, hogy már csak suttogni tudunk. A hosszabbítás öt percéből négy már eltelt és
a villanyújságon ez áll: Magyarország-Szovjetunió 73:73.

– Nyugi Simi, nyugi!



A mindenségit, ez azért már túlzás! Az ordítás vékony is, reszelős is, ki üvöltözik itt ilyen
törvénytelen hangon? Körülnézek, senkit sem kapok rajta. Jó ég! Lehet, hogy én voltam?

A szovjet zóna egészen a félpályáig leszorítja a mieinket, Greminger széles mozdulatokkal
dirigálja a fiúkat. A fejét féloldalt tartja, mindig féloldalt tartja a fejét, ebben a csapatban minden
terhet neki kell viselnie.

Még negyven másodperc.
Páder János időt kér.
A fiúk körülveszik, a kis ember magyaráz, mutogat, integet, hadonászik. Zsíros Tibor nemrég

pontozódott ki, ott ül a kispadon, maga elé néz, a válla még szaporán emelkedik, süllyed.
Újra befutnak, az óra lapjai most megint levelezni kezdik a másodperceket. A lapok egymásra

szaladnak, átfordulnak, mintha kártyát keverne az ember. Adogatják a labdát. A félpályán körbe-
körbe. Ezt ismerjük. Zubkovék a félvonalon sorakoznak, felemelik a karjukat. Mintha jegenyeerdő
zárná el a kosár felé vezető utat. Én megtalálnám az utat. Elszaladnék a fáik tövénél. De hát a mieink
is jegenyék.

Húsz másodperc.
Most odaadják Bánhegyinek.
A szőke megfogja, felnéz. Megnézi az órát.
Ez már önmagában is egészen vérfagyasztó mutatvány. Mint amikor Baldio, a levegő királya a

kupolában szaltózik, megjátssza, hogy lecsúszik a keze a trapézról és alul nincs háló.
Bánhegyi az órát nézi.
Tudja, hogy a félpályáról be kell dobnia a labdát a gyűrűbe. Kell! Ez valami iszonyatos felelősség

önmagában is. Már ettől citerázni kezdhet a kéz, és ha a kéz citerázik, akkor az a labda nem megy be a
gyűrűbe.

Ehhez még az időelem.
Még most is húzni kell az időt. Úgy kell időzíteni azt a dobást, hogy a labda behulljon a gyűrűbe,

de mire alul kiesne a hálóból, már fütyüljön is az időmérő és az ellenfélnek ne maradjon ideje többé
semmire.

Még tíz másodperc.
Azért késni sem szabad. Rémes lenne, ha a labda szépen beröppenne a kosárba, de közben letelne

az idő. Bánhegyi a parketthoz veri a labdát. Egyszer, kétszer, háromszor. Közben mindig egy pillantás
az órára.

Még hat másodperc.
Most a feje fölé emeli. Fehér arca megkeményedik és mi leharapjuk a nyelvünket. Száll, repül a

labda, fel, magasra, meredek íven, majd megtörik a röpte, hullani kezd és szinte nem is rezzen a háló,
úgy zuhan a kosárba.

Két másodperc múlva szól az időmérő sípja.
A végsőkig feszült lélektani dráma ebben a pillanatban már komédia, burleszk… Bánhegyi a

levegőben, Greminger Zsíros nyalkában és Simon János bemutatja legendás szólótáncai egyikét.
A Simi…
Hogy is hagyhatnám ki ebből a bevallottan és alapvetően vidám visszaemlékezésből az elmúlt

„nagy évtized” legkedvesebb, legszínesebb egyéniségét.
A döntőt követő napon például Monsieur Busnellel szaladt össze.
Amíg élek nem felejtem el.
Monsieur Busnel a mai napig is a francia kosárlabdasport tulajdonosa. Egy többszörös milliomos

sportszergyáros, akinek a kosárlabda a hobbyja. Minden világversenyen megjelenik és bőkezűen



finanszírozza a francia válogatott felkészülését, utazásait.
Simi a versenyirodán fedezte fel őt. A szobának háttal állt és elmerülten tanulmányozta a torna

végeredményét jelző táblázatot.
János odament hozzá és a vállára veregetett onnan a magasból.
– Ááá … monsieur Busnel…
A milliomos megfordult, örömmel köszöntötte a mókamestert.
– Ááá … bonjour Szimoon…
Simi – ha nagyon bőven számoljuk – három szót tudott franciául. Elgondolkozott, aztán hirtelen

eszébe jutott, hogyan telhetné élénkebbé a társalgást. Megkérdezte Busnelt:
– Monsieur Busned … parlez vous francais?
A milliomos elcsodálkozott.
– Oui… oui… persze, hogy beszélek franciául.
Simonnak ez bőségesen elég volt.
– Bon – mondta, aztán elismerőleg megveregette Busned vállát, majd sarkon fordult és elment.
A francia tátott szájjal nézett utána. Azt hiszem, még ma is csodálkozik.
Következő tavasszal újra ellátogattunk Moszkvába. A Luzsnyikiben megint esett az eső, kivonultunk

a medence partjára, és úgy éreztük magunkat, mint kutya a kútban. Felvétel is készült rólunk, valami
ijesztő Iátvány. Állunk a parton beesett és karikás szemmel, kilógó bordáikkal, soványan, mint hét
nem túlságosan életvidám csontváz.

Szó, ami szó, úgy is játszottunk. Kedvetlenül, unottan cipeltük a hátunkon a mázsás ellenfeleiket, a
gyomrunk émelygett, a szánkban valami ronda fémes ízt éreztünk és a nadrágunk is mintha álomból
készült volna.

A kollektív szellem nagyszerű példáját mutattuk. Egyszerre tört le az egész társaság. Nem is
hiszem, hogy sikerült valaha még válogatott csapatnak ilyen pontosan egy időiben kerülni a
hullámvölgy legfeneketlenebb mélyére.

És az eső esett, és esett, és esett…
1:1-es döntetlent csináltunk.
Az utolsó percben még Msvenieradzéék vezettek, akkor aztán Csikvanajával együtt kiállított a bíró.

Álltam a kisvizű részen és rázott a hideg.
Tulajdonképpen csak este tudtam meg, hogyan sikerült kiegyenlítenünk. A moszkvai rádió

sportadásából.
Oroszul ugyan maximum öt szót tudok, de ez nem mindig és nem feltétlenül akadály.
Tehát ültünk a Leningrádszkaja bizánci bíborral díszített halljában, valaki bekapcsolta a

táskarádiót. Vízcsobogás, monotonhangú riporter, éles kiáltások, ez a mi meccsünk hangfelvételről.
Hallom, Mayer Miska nevét említi a riporter, Boros Apiét, Kurennojét. Aztán Csikvanajáét, meg az
enyémet is. Igen, most állíthattak ki.

Közelebb hajolok a készülékhez, próbálok valamit megérteni a közvetítésből. Egy fél perc múlva
kiderül, hogy kár a strapáért. A dolog egészen könnyen és világosan érthető.

Mert egyszerre a saját hangomat hallom a táskarádióból. Kétségbeesetten és a szokottnál is
selypesebben üvöltöm a kisvízből:

– Kálmán, játszd meg kéjlek a visszahúzást!
Csobbanást hallok, aztán sípszót és rögtön utána elégedetlen morajt. Hogyne, Markovits

megjátszottá a visszahúzást, Gvahariját kiállították, s az emberelőnyt pillanatok alatt belőttük.
Hát így lett 1:1.
Esküszöm, nem emlékszem, hogy kiabáltam volna Markovitsnak. Úgy látszik, egy bizonyos idő után



már ezt is reflexszerűen végzi az ember.
Kálmán ilyenfajta színészi teljesítményei mindig döbbenetesek voltak. Ezeket a meg- játszásokat

már a világ minden valamirevaló játékvezetője ismerte. Costa is, Bauwens is, Batallé is, Dirnweber
is kétséget kizáró bizonyossággal tudta, hogy a mérkőzés során Markovits Kálmán okvetlenül bevet
legalább egy ilyen trükköt. Számítottak rá, várták.

És amikor aztán vallóban bekövetkezett, mégis annyira meglepő, annyira váratlan volt, hogy
automatikusan lefújták, kiállították az ellenfelét és amikor Kálmán kaján képét látták, akkor kaptak
csak észbe: ejnye, megint becsapott bennünket.

Ez a visszahúzós csele egészen magas fokú technikai bravúr volt. Magasra kiemelt fejjel,
jellegzetes „körültekintő” pózban vezette Kálmán a labdát, az ellenfél egy fél ütemmel lemaradva
mellette és mögötte úszott. Tulajdonképpen hozzá sem ért. Mármost máig sem tudom, hogyan volt
képes Markovits Kálmán ebből a gyors, előreirányuló mozgásiból egy pillanat alatt a lába irányában,
visszafelé a víz alá csúszni. Elég az hozzá, hogy csúszott. Úgy siklott és zuhant előző mozgásával
tökéletesen ellenkező irányban, lábbal előre a víz alá, mintha nem is az ellenfél, hanem valamiféle
csörlős szerkezet rántotta volna vissza. Az ellenfél ilyenkor mindig megállt, csodálkozott és mire
észbe kapott volna – már rég a parton csücsült.

De hát akkor este ott, a Leningrádszkaja bizánci bazilikát imitáló előcsarnokában ez sem tudott jó
kedvre hangolni bennünket. Letörtségünket már egyedül ama bizonyos edény füléhez lehetett
hasonlítani. Csendben felkészültünk arra, hogy két héttel később iszonyatos vereségek várnak ránk.

Két hét múlva kezdődött a budapesti Európa-bajnokság.
Már történelmi tény, hogy ezt az Európa-bajnokságot fennállásunk legpazarabb játékával

fölényesen, szinte fél kézzel nyertük.
Hogy történt?
Többek között úgy, hogy azt a bizonyos két hetet végig fociztuk. Ez megint Lemhényi ötlete volt. A

kis kapitány végső kétségbeesésében az Úttörő-pályára zavarta a társaságot és ott, harmincegynéhány
fokos melegben, a tűző napon minden délelőtt három-négy órát futballoztunk Valósággal pocsolyákat
izzadtunk az Úttörő-pálya talajára, és szent meggyőződésünk volt, hogy a kis kapitány a moszkvai
tragikus szereplés után ily módon kárhoztat bennünket lassú halálra. És közben lassanként annyira
kiszáradtunk, hogy alig vártuk, mikor ugorhaltunk megint fejest egy nagy tömeg hideg vízbe.

Ezen a felejthetetlen, forró Európa-bajnokságon tűnt fel a válogatottban Molnár Róbert, a BVSC
hátvédjátékosa. Csodálatos volt Robi emelkedése, rögtön első intrádára fantasztikus teljesítményt
nyújtott. A torna végén az újságírók összeállították az Európa-válogatottat és ebben Molnár Robi
neve is ott szerepelt. Villámgyors, amellett körültekintő, végtelenül higgadt és intelligens játékos volt.
Periférikus látásáról tanulmányt lehetne írni egy orvosi lapban. Mindenesetre tény, hogy Molnár Robi
azt is látta, ami a háta mögött történt a pályán.

És amellett persze csillagjóslással is foglalkozott. Szigorúan és feltétlenül „tudományos” alapon.
Ebből származott aztán az egész EB legnagyobb sztorija is.

Meglehetősen nehezen lendültünk játékba, az NSZK válogatottját csak halálos erőfeszítések
közepette vertük meg és olyan rosszul játszottunk, ahogy a nagykönyvben áll.

Lemhényi magába zárkózott, a vacsorán külön asztalhoz ült, nem is szólt hozzánk. Csak vártuk, mi
lesz. Vacsora után átdörrent a mi asztalunkhoz:

– Séta. Nyomás!
A Normafánál laktunk, felgyalogoltunk a Kilátóhoz. Ott aztán Lemhényi megtartotta kiselőadását.
Csendesen és megfontoltan kezdte, a csapat jellemét taglalta néhány odavetett, ám mindig találó és

lendületes ecsetvonással.



Negyedóra elteltével lassan emelte a fordulatszámot, a hangmagasságot és a hangerőt is.
Fél óra múlva úgy kiabált, hogy a Pilisiből jött rá a visszhang. Néhány szerelmespár halálos

ijedten vágtatott elő a sűrűből.
Lemhényi akkor már táncolva mennydörögte átkait, a fortissimo felé viharzott és a feje egyre

sötétebb lett a pírtól.
Ekkor szólt közbe csendesen és egészen halkan Molnár Robi egy terméskő tetejéről:
– Nem értem Butykó, miért ez az izgalom. Hiszen én megmondtam, hogy ezt a bajnokságot el sem

veszíthetjük. Pontosan kiszámítottam az egészet.
Lemhényi rámeredt.
– Hogyhogy? – mondta. – Hogyhogy, Róbert, hogyhogy?
– A csillagokból.
Erre bekövetkezett, amit már elképzelhetetlennek tartottunk. A kapitány hangja még két oktávval

magasabb lett.
– Róbert! – sikoltotta. – Megőrjítesz!
És elvágtatott az éjszakába.
Aztán 7:0-ra vertük a belgákat, 5:1-re a hollandokat, 9:1-re az angolokat.
És akkor jöttek a „nagyok”.
Általában nem bánom, ha néha azt mondják rám, hogy egy kicsit szerénytelen vagyok. Ezen a három

meccsen azonban olyan jól játszottunk, hogy már-már szemérmetlen pimaszságnak hatna, ha saját
szavaimmal dicsérgetném saját magunkat. Így talán bölcsebb lesz, ha e három utolsó mérkőzés egy-
egy jelenetét a Képes Sport „egykorú” tudósításai nyomán idézem.

A jugoszlávok ellen…
„Kárpáti forgolódik a kapu előtt Jeziccsel, a másfélszer nagyobb, másfélszer súlyosabb fedezettel a

karjai között. Jezics zárja a labdát, Gyuri mögötte áll, veszve látszik a helyzet. Aztán egyszerre
mámorosan felzúg a lelátó. Muskatirovics ijedten néz körül, másodpercekbe telik, míg megérti, mi
történt. Akkor szomorúan maga mögé nyúl és kidobja a hálóból a labdát. – Hogy volt ez? Mi történt?
Kitől kapta Kárpáti a labdát? – kérdezgetik egymástól az újságírók.

Senkitől. Saját magától. Ballal átnyúlt Jezics hóna alatt, felpöckölte a labdát, aztán két tempót tett
ellenkező irányba, deréktól kihajolt, a levegőben elkapta és úgy lőtte a sarokba, hogy észre se lehetett
venni.”

Ki hitte volna?
Esküszöm, mindez eszembe sem jutott akkor ott a vízben.
Anélkül, hogy nagyképű egyenlőségjelet tennék a két eset közé … eszembe jut a költő barátom

sztorija. Leheletfinomságú szonettet írt, tizennégysoros sóhajt. Egyik kritikusnak nagyon megtetszett a
vers, háromoldalas méltatásban boncolgatta érdemeit. A kritika egészen magas színvonalon íródott,
tele volt idegen kifejezésekkel, apróra kifejtette, választékos modorban magyarázta, mit is akart
mondani a költő egy-egy szavával, hasonlatával, rímpárjával.

A barátom elém tette a kritikát és tűnődve mondta:
– Most mit szólsz? Sose hittem volna, hogy ilyen fene okos vagyok.
Jezicséket egyébként 5:3-ra vertük.
Aztán az olaszok következtek.
Nézzük csak…
„Támadnak az azurrik, de Boros nagyszerű ütemben jön ki kapujából és a hárítás mozdulatával

azonnal indít, Hevesi elé pöccinti a labdát. Markovits, Molnár és Kanizsa máris száguld szerteszét a
pályán, feltartóztathatatlanul és kismerhetetlenül. Akkor Markovits megtorpan, kísérője nem veszi



észre, vágtat tovább, mint pók a falon. Kálmán üresen marad. Máris ott a labda. A másik kettő
töretlen iramban száguld most már a kapu felé. Robban a rakéta második lépcsője. A túlsó oldalon
Molnár áll meg. Fel sem kell néznie, csak a tenyerét nyújtja a levegőbe, Markovits átadása úgy hull
bele, mint egy érett alma a fáról. Kanizsa szólóban repül tovább, egy kissé már keresztbe, feldugja a
kezét… egy villanás … két villanás … és a játékvezető kettőt sípol.”

Trükkös, furfangos, sziporkázó meccs volt ez, soha jobbat nem játszott a mi csapatunk. Molnár
Robi, a zuglói csillagjós tönkreúszta Paolo Puccit, a 100 gyors Európa-bajnokát.

7:0-ra győztünk. Ezután már csak egyetlen akadály volt hátra.
A szovjet válogatott.
„Emberhátrányban vagyunk a Szovjetunió ellen. Lassul a játék, most inkább belül forognak a

kerekek. Tartjuk a labdát, lomhán jár ide-oda, mintha maga is gondolkoznék, mikor? hová? kihez? …
Izgalmas percek, mert hogyha gólt kapunk, akkor … Dehogy kapunk gólt! Éles kiáltás harsan,
Dömötör valósággal átpréseli magát Msvenieradze és Breus sziklafalán. Üldözik, nyomják és a szőke
középcsatár mégis … emberhátránnyal is…”

Ezt a meccset 4:2-re nyertük. Markovits Kálmán feláll a dobogó tetejére és a pesti éjszakában
magasra emeli a kupát.

A kis kapitányt pedig a vállunkon vittük az öltözőbe. Sokáig csak artikulátlanul ordítoztunk, az első
normális szó most is Molnár Robi szájából hangzott el.

– Na, ugye? – szólt. – Megmondtam. A csillagok…
A közvélemény csapatába, az újságírók Európa-válogatottjába öt magyar játékos került. Így festett

az a csapat: Boros – Molnár, Pucci – Markovits – Kanizsa, Msvenieradze, Kárpáti.
Mayer és Dömötör is bőven belefért volna, de hát vendégszeretet is van a világon.
1956-ban még egy magyar Európa-bajnokság született a Margitszigeten. Nem, nem a parafás

kötelék között. A magyar úszósport immáron csaknem tízesztendős pillanatnyi gyengélkedése akkor
már javában tartott.

A műugrómedencében.
A férfi műugrás egyéni Európa-bajnokságát Újvári László nyerte.
Ez az Újvári László külön fejezet a Sportuszoda történetében.
Pinokkió … angyali kék szem, pisze orr, ártatlan tekintet…, de aligha hordott még a föld

égetnivalóbb zsiványt a hátán. Már az ötvenes évek elején az egész város hátborzongatva emlegette
páratlan csibészségeit, s ha megjelent valahol, a kerületi kapitányságon elrendelték a
riadókészültséget.

Amíg még kezdő volt, magam is lépést tartottam vele. Két gyerekversenyen legyőztem –
csukafejeseim párjukat ritkították –, s aztán egy ideig együtt jártunk a virághímes ifjúság görbe útjait.

Tizenkét éves korunkban nagyjából a következőképpen alakult délutáni programunk
Megjelentünk az uszodában, megettük a lányok uzsonnáját, aztán a vastag drótkerítésen át – csak

úgy úszónadrágban – kimásztunk a szigetre.
A horgászok a Palatínus kifolyója körül foglaltak helyet akkoriban, ebiben a melegvízrétegben

állítólag több volt a hal.



Kivéve, ha mi is a közéiben jártunk Tudnillik meghúzódtunk valamelyik bokor tövében és amikor a
horgászok egy pillanatra levették szemüket a madzagról, apró kavicsokat hajigáltunk a vízbe.

– Ettől tisztára megkergülnek a potykák – mondta Pinokkió. – Sprintelnek, amerre a szemük lát.
Aztán bemásztunk magunk is a Dunába és átúsztunk Óbudára. Óbudán amúgy vizesen, sárosan,

úszógatyásan és mezítláb – felszálltunk a villamosra. Jegyet persze nem váltottunk. Volt Pinokkiónak
egy egészen nagy alakítása, amelynek segítségével ez elkerülhetővé vált.

Ahogy megjelent a kalauz, Pinokkió bőgni kezdett:
– Jaj, de borzasztó, bácsi kérem, igazán! Amíg mi fürödtünk, egy gonosz suhanc ellopta a ruhánkat.

De csak kapjam a kezembe, fasírttá verem.
Ezt a figurát délutánonként ötször-hatszor is megismételtük. Csak irra kellett vigyáznunk, nehogy

kétszer ugyanahhoz a kalauzhoz kerüljünk.
– Utazhatnánk éppen az ütközőn is – mondta Pinokkió csakhogy emberi méltóság is van a világon.
Egy idő múlva már képtelen voltam lépést tartani vele. Ekkor kezdődött Pinokkió mászó korszaka.

Ez idő tájt kezdett jobbra-balra röpdösni. Edzőjét, a drága Nagy Karcsi bácsit valami egészen
elképesztő mutatvánnyal lepte meg.

Felment az ötméteres toronyba, onnét leugrott a háromméteres deszkára és ezzel visszadobatta
magát ötméteresre. Azt hiszem, akkor esett meg először és utoljára, hogy Karcsi bácsi hirtelen nem
talált szarvaikat érzelmei ecsetelésére.

Pinokkió kedvenc tartózkodási helye a jó hat méter magas zászlórúd teteje volt. Onnét belátta az
egész szigetet.

– Azannya Kuka, smárolnak a parton, gyere csak…
Szó, ami szó, nem mentem.
Az úszómesterek viszont karéjba gyűltek a zászlórúd alatt és kiabálni kezdtek Pinokkióra, hogy

azonnal jöjjön le. Pinokkió nem jött. Később kérlelni kezdték. Még mindig nem jött. Erre apró
kövekkel kezdték hajigálni. Pinokkió majomszerű ugrásokkal tért ki a köveik elől, de maradt. Erre a
kiéheztetés eszközéhez folyamodtak. Szép kényelmesen leültek a zászlórúd alá.

A kiéheztetés módszene sikeresnek bizonyult.
Néhány óra múlva megéheztek és elmentek.
Pinokkió akkor lejött.
Jött? Ugrott. Egyetlen hajmeresztő zuhanással levetette magát a zászlórúd tetejéről a betonra. Aztán

vigyorogva elsomfordált.
Abban az időben ő volt Budapest legszorgalmasabb mozilátogatója.



– Ide hallgass! – mesélte diadallal. – Tegnap láttam tizenötödször a Szabónét.
Az Erkel Színházban akkor még mozi volt, Pinokkió csakis odajárt. Valami ördögi módon

fölfedezte, hogy az épület tetejéről egy lyukon át befurakodhat a karzatra.
A tetőre persze az esőcsatornán jutott. Felmászott. Ha van a mozilátogatásnak ennél egyszerűbb

módja, azt még ki kell találni.
Az esőcsatorna csak egyetlen egyszer szakadt le alatta. Hát akkor bizony kényszerleszállást végzett.

Igaz, hogy alig kétemeletnyi magasságból.
A törött karját fél óra alatt sínbe tették a Rókusiban és Pinokkió másnap begipszelt karral megint ott

szökdécselt a háromméteres állvány deszkáján.
Később egyre fantasztikusabb kalandokba hajtotta a fantáziája és ezek egyike-másika bizony a

rendőri krónikákba is bekerült. Az EB előtt tiltották ki huszonötödször is „örökre” az uszodából. Az
EB előtt kegyelmezték meg neki huszonötödször. A versenyen káprázatosan ugrott, utána pedig
magába roskadva, a boldogságtól zokogva ült az öltöző csendes padján.

– Tudom, hogy sokan haragszanak rám. Tudom, hogy sokszor csalódtak bennem. Most majd utólag
szeretnék méltó lenni ehhez az egészhez. Meg akarok nősülni, szeretnék megkomolyodni…

Kár, hogy – mint annyi minden másból – ebből is oly kevés valósult meg.
Nem tudom, hogy egyedül Pinokkió tehet-e róla?
A következő esztendő sokkal csendesebb volt.
1959-et főként azzal töltöttük, hogy az EB következtében minden eddiginél nagyobbra dagadt

önérzetünket borogattuk és próbáltuk magunkat meggyőzni: nem is vagyunk mi olyan rém jók.
60-ban ugyanis megint olimpia következett és olimpia előtt nem árt egy kis „célpesszimizmus”. Az

ember panaszkodik jobbra, panaszkodik balra, nem megy úgy, mint kéne, az ellenfelek viszont
ugrásszerűen javulnak, aj-jaj, komoly baj lehet az olimpián.

Ilyen hidegháborús előkészítés, a közhangulat ilyetén való megmunkálása után aztán sokkal
kellemesebb a meglepetés: no, nézd csak, mégis megnyertük! Igen, csakhogy az olimpiai uszoda
avatóünnepségén agyonvertük az olaszokat, és amikor ősszel a jugoszlávok megint Pestre
merészkedtek … őket is 7:4-re vertük. Méghozzá milyen príma játékkal. így aztán ki vette komolyan a
mi sirámainkat? Sajnos, még magunk sem.

Ami ezt a jugó meccset illeti, magam is lőttem két gólt Muskatirovicsnak. Mindkettőt
négyméteresből. Felálltam, megfogtam a labdát, Costa fütyült, én meg gyengén lőttem, le a vízre, épp
hogy bevánszorgott. „Muskátli”-nak csak így lehetett gólt lőni. A világ legjobb kapusa volt ez a
kétméteres óriás. Ráadásul csodálatos alakú, csupaizom Tarzan, mintha most mászott volna le egy
amerikai „deltamagazin” címlapjáról. A karja akkora volt, mint a Hungária körúti sorompó és
egészen törvénytelen lábtempójával olyan magasra tudott kiemelkedni, hogy az állát bármikor
rátehette a felső kapufa tetejére.

Csak potyagólokat tudott beszedni. Semmi kis ,,nokedliket”, amilyeneket bármelyik újonckapus
kivéd. Gyenge, a víz tetején hullámzó labdákat. Mert ilyenekre tőlünk sosem számított, ő mindig nagy
lövésekre készült, az első mozdulatra dobta magát és repült a víz fölött.

A labda a víz tetején csalinkázott. Úgy úszkált be Muskatirovics hóna alatt, mint egy bágyadt, kövér
kacsa.

Costa kettőt sípolt, Muskátli elsüllyedt, s amikor újra kibukkant a víz alól, akkor már a fejét fogta.
Úgy nézett rám búzavirágkék szemével, mintha valami szokatlanul undorító kis dolog lennék, amelyet
a kutya hozott be a kertből, egy lapos kő alól.

Meccs után kimászott a vízből, odament Costához, hogy megköszönje a mérkőzést.
Jó negyedórát szorongatta a filmsztárkülsejű olasz játékvezető kezét, udvariasan mosolygott,



tiszteletteljesen bólogatott. Az elszéledő közönség tetszéssel figyelte a jelenetet. Nézzétek
Muskatirovicsot, milyen sportszerű, hét gólt kapott, és mégis mosolyog, mégis tisztelettudó, ez már
aztán valami!

Mi is arra mentünk, néhány szófoszlány megütötte a fülünket…
Muskatirovics angolul beszélt.
Shakespeare nyelvén és Shakespeare legmarkánsabb kifejezéseivel formált remekbe szabott portrét

a játékvezetőről. Costa általános emberi tulajdonságainak ecsetelésével kezdte, jelemét, szellemi
képességeit, erkölcsi tulajdonságait boncolgatta, majd rátért a szakmai kérdésekre. Itt hosszabban
elidőzött, részletesen fejtegette a szabály egyes pontjait, amelyekről Costa – az ő véleménye szerint –
még sohasem hallott. Végül merész fordulattal a modem csillagászat vívmányairól beszélt, arról a
csupán fényévekkel mérhető távolságról, amely a játékvezetőt a becsületes és szakszerű bíráskodástól
elválasztja.

Ámulva hallgattam Muskatirovics monológját és két érzés csatázott bennem. Ujjongtam az emberi
akarat mindent elsöprő ereje felett és gyászoltam a legnemesebb erőfeszítések hiábavalóságéit.

Csodáltam a kapust, mert ilyen jól megtanult angolul és szánakoztam is felette, mert tudtam, hogy
Costa – egy szót sem ért G. B. Shaw anyanyelvén.

Ebben az évben még egy végtelenül különös dolog történt velem. Átvergődtem néhány
hátborzongatóan izgalmas órán, aztán részese voltam egy felejthetetlen ceremóniának és mindennek
következményéképpen két betűt írhattam a nevem elé.

Egy d-t, meg egy r-et.
Dr. Kárpáti György.
Örömömben egy kicsit ünnepeltem magam, amire a következő bajnoki meccsen – szó, ami szó –

nagyon leégtem.
Másnap kedvenc sportlapom a következő címmel számolt be a mérkőzésről:
„Gyurikából – doktor úr lett.”
Amiből jól látható, hogy a bűnös – már legalábbis a sportban – pillanatok alatt elnyeri méltó

büntetését. Szerencsére, hogy a következő meccsen sikerült rehabilitálnom magam, mire a riport is
visszaadta disztinkciómat és ünnepélyes kereték között nevezett ki újra „Gyurikának”.

Disszertációmat a fiatalkorúak büntetőjogának területéről választottam. Hiába, velem született
lustaságom itt is megnyilvánult, a legkisebb ellenállás irányában haladtam.

Ezt a témát ugyanis az idő tájt az uszodában is bőségesen tanulmányozhattam.
Az 1960-as év az én számomra néhány úszóversennyel kezdődött.
Gerendás László, az FTC úszóedzője, korábban a II. kerületi kapitányságon dolgozott. Sok

emlékezetes hajcihőben benne volt, Hekus Dönci például menekülés közben átlőtte a sapkáját. Szóval
nem lehetett éppen gyáva fiúnak nevezni Gerendást, engem mégis különös elővigyázattal környékezett
meg: nem lennék e hajlandó legalább egy-két váltóban bemutatni elképesztő úszástudásomat?

Bizonyos fokig érthető volt a részéről ez az elővigyázat. Mi, pólósok mérhetetlen gőgünkben
mindig az uszoda szellemi elitjéhez számítottuk magunkat, kicsikét lenéztük a víz gályarabjait, az
úszókat. Miféle sportág az, ahol az ember küszködik, míg egy falba nem ütközik, aztán megfordul és
kezdi elölről? Viszont „Fradi-ügyben” mindig mindenre kapható voltam. Elindultam hát a két
váltóban és százon 57.9-et, 200-on 2:10-et úsztam. Életem legjobb eredményeit. Remekül éreztem
magam a parafás kötelek között, még arra is futotta, hogy a fordulónál kipislogjak a vízből és kaján
majompofát vágjak a fordulóbíróra, Vermes Béla bácsira.

Aki viszont megint egészen külön fejezet, a szigeti Sportuszodának klasszikus, hallhatatlan figurája
és minden bizonnyal legkedvesebb, legdrágább alakja. Elég talán annyi, hogy évtizedek óta rajta



élesítik kajánságukat és pimaszságukat az egymást követő pólógenerációk reményteljes fiataljai. És
addig egész egyszerűen nem léphetnek „egy osztállyal feljebb”, nem kerülhetnek be a „nagyok” közé,
amíg valami egészen új, hajmeresztő gonoszságot nem követnek el az angyali Béla ellen.

Viszont a pimaszságok minőségi változásán lemérhető az egész uszoda, az egész sportág – állítom –
pozitív irányú fejlődése.

A legelső „Béla-kalandot” még mint egészen kis srác néztem végig, csaknem húsz esztendővel
ezelőtt. Álltam, csodálkoztam és nem tudtam, hogy nevessek-e vagy sírjak.

Egy csomó behemót alak társaságában mentünk kifelé a szigetről. A Margit hídra érve egyszerűen
karon ragadták Bélát és feltették a híd korlátjára. Lábbal kifelé.

Ott ült szegény, halálra vált arccal, szólni sem mert, csak görcsösen kapaszkodott a fiúk karjába.
Azok meg ordítozni kezdtek, szörnyülködni, mintha egy öngyilkost akarnának lebeszélni a végzetes

lépésről.
– Ne tegye … ne tegye, uram! Gondolja meg! Nézze, tavasz van. Az élet szép. Még az ön számára

is tartogathat jót.
A járókelők megálltak, jó pesti szokás szerint csoportosulás támadt. Béla bácsi fészkelődött, egy

nő sikoltozni kezdett:
– Vigyázzanak! Ugrik!
A fiúk ráncigálni kezdték.
– Térjen észhez, jó ember! Meglátja, visszatér még az a csalfa. Öngyilkosság? Egy lány miatt?

Ugyan, ugyan…
Egyikük levette a kalapját és beszédet tartott:
– Gondolják magukat az ő helyzetébe, hölgyeim és uraim. Szörnyű csapás. A teljes kilátástalanság.

A társadalom nem engedheti. Csak egy pár fillért … ki mit tud adni az ő szent nevében … a
legcsekélyebb adományokat is köszönettel nyugtázzuk…

Összegyűlt egy csomó apró, Bélát levették a karfáról, otthagyták és elmentek az Ilkovicsihoz
rósejbnit enni.

Enyhén szólva – hajmeresztő volt.
Mi – tíz évvel később – már csak Béla bácsi lakását hirdettük meg az újságban. Központi fekvésű

két szoba összkomfortost, telefonnal, lelépés nélkül.
Két héten át körülbelül kétszáz jelentkezővel kellett közölnie, hogy tévedés az egész. Majdnem

feljelentették.
Később már inkább csak a vasút területére korlátozódtak ezek az ugratások. Béla bácsi ugyanis

magas rangú főtiszt volt a MÁV-nál. Hja tehát valahol hibás váltóállításról, vagy akár csak néhány
perces késésről olvastunk, máris nyilvánvaló volt, hogy mindennek csakis Béla bácsi lehet az oka és
ilyenkor volt mit hallgatnia tőlünk. A repülő gumipapucsok elől mindig ügyesen félreugráltunk.

Külföldről mindig küldtünk Béla bácsinak egy kollektív képeslapot. A szövegben természetesen
örökké az olasz, osztrák, szovjet, francia vasutak pontosságát, kényelmét, tisztaságát dicsértük és
persze ezek felsőbbrendűségének okát is leszögeztük: jobban megválogatják a személyzetüket.

A szövetség egyik vezetője félre is vonta Béla bácsit:
– Miért tűröd, hogy ezek a kölykök folyton szórakozzanak veled?
Béla bácsi eltűnődött:
– Mondd, te hány képeslapot kaptál már tőlük?
– Én? Még egyet sem.
– Látod. Nekem mindenhonnan írnak. Ez már a száznyolcvanadik.
Egy szép napon aztán letette az egyenruhát. Béla bácsi nyugdíjba ment.



Másnap történt a Nyugatiban az emlékezetes kalamajka, amikor egy személyvagon egész egyszerűen
kiszaladt a Körútra.

Délután sötét arccal jelentünk meg az uszodában. Béla bácsi megszokott karosszékében üldögélt
egy szál kék köpenyben. Valami francia képeslapot olvasott.

– Na, Béla – mondtuk –, hát szégyellheted magad.
– Mi az? – mondta. – Mi bajotok már megint?
– Tessék – mondtuk. – Elmégy nyugdíjba, mindjárt a legnagyobb zűrök vannak. Nem szégyelled

magad?
Egy idő múlva — néhány különleges méretű pimaszság után – aztán magunk is megsokalltuk a

dolgot. Beszüntettük a gonoszkodást, hosszú ideig tisztelettudóan, illendően beszéltünk Béla bácsival.
Nem tudta mire vélni. Idegenül mozgott közöttünk, kényelmetlenül érezte magát. Egy edzés után

ketten maradtunk a zuhanyban, odajött hozzám.
– Mondd, Gyuri… – kezdte – mi bajotok van velem?
– Miért, Béla bácsi?
– Nem tudom, valahogy az az érzésem, hogy haragusztok rám.
Azóta, valahányszor az uszodába teszi a lábát, újra felhangzik egyszerre húsz helyről is a hosszú,

elnyújtott, fülsiketítőén vékony kiáltás:
– Bééééé-la … Béééééla…
Már senki sem érzi szemtelennek vagy gúnyosnak. Diadalkiáltássá vált, fanfárrá, amely egy kedves

örökifjút köszönt.
No de 1960-nál tartottunk és most az a kellemetlen feladat vár rám, hogy beszámoljak a római

olimpiáról. Sohase gondoltam volna, hogy ez a két fogadom – Róma és a kellemetlenség – beférhet
egy kalap alá. Tény, hogy Róma előtt volt két csapatunk. Volt egy fiatal csapatunk és volt egy öreg
csapatunk.

Inkább lett volna egy jó csapatunk.
Nem is tűnik ez valami lehetetlen óhajnak, az öregeik akkor még nem is voltak olyan nagyon

öregek, a fiatalok meg nem is voltak már olyan túlságosan fiatalok, a két társaságból már Pesten össze
lehetett volna ütni egy többé-kevésbé világklasszis stábot.

De hát Pesten naponta kétszer két órát öregek-fiatalok vetélkedővel töltöttünk, untuk már egymás
arcát is. Napról napra fokozódó ellenszenvvel pofoztuk egymást, és ráadásul mindkét fél szilárdan
meg volt győződve arról, hogy az olimpia nagy mérkőzéseit majd — a másik társulat játssza.

Lógó orral, ernyedt idegekkel szálltunk fel a gépre és a legharciasabb gondolatunk még az volt,
hogy – majdcsak lesz valahogyan. Vagyis, ha azt mondom, hogy lángolásunk néhány celsiusszal
elmaradt Dugovits Tituszé mögött, akikor viszonylag még óvatosan fogalmaztam.

Jellemző, hogy Rómában már csak egyetlen egy „pesti” kalandra futotta erőnkből, és az is még
jóival a mérkőzések előtt történt.

Üres perceinket az olimpiai falu – pardon, Vilaggio Olympico – bárjában töltöttük. Ez a bár
négyféle idegenforgalmi nevezetességgel bírt, s a négy közül bármelyik bőségesen indokolta
buzgalmunkat.

1. Végtelenül olcsó áron kitűnő, „szelíd” italokat (narancs-, grapefruit-, ananászlé) mértek.
2. A Cafe do Brasil jóvoltából csodálatos kávét lehetett kapni.
3. Ezt az utóbbit – teljesen ingyen.
4. A nap minden órájában itt twisztelt Wilma Rudolph. A tündéri ,,tennessee-i gazella” minden

síkból és minden perspektívából fantasztikus látványt nyújtott.
Ez a bár volt a mi „pesti” kalandunk színhelye. A kaland lényegét két szóban is össze lehet foglalni.



Átejtettük Lollobrigidát.
Azzal a gondolattal hízelgek magamnak, hogy ez a csel jogos és helyénvaló volt. Sőt, az

igazságszolgáltatásnak egy nemét jelentette.
A világsztár tekintélyes kísérettel ereszkedett le közénk, szegény kis sportrabszolgák közé.

Elbűvölő volt áttört, fehér ruhájában. Mosolyokat és autogramokat osztogatott, körülbelül úgy, ahogy
a csillagkeresztes hölgyek osztogatják a mézeskalácshuszárokat a lelencgyerekeknek.

Ezek a mafla világklasszisok meg bedőltek neki. Dave Sime, Earlane Brown, Éva Bosakova és
Siegfried Valentin úgy nyüzsgött körülötte, mintha az olimpián is az isteni Gina lenne a sztár, ők meg
csak afféle nyamvadt kis statiszták.

Esküszöm, „felment egy kicsit a pumpa”. Nem árt a dolgokat a maguk helyére tenni. Gyarmati
Dezső járt már Hollywoodban. Felé se néztek. Pedig a Suta van olyan sztár a sportban, mint Gina a
filmen … nna … Szóval összesúgtam Boros Apival, aztán elváltunk, két oldalról közelítettük meg
Lollobrigidát.

Én elővettem a noteszt, meg a golyóstollat. Odafurakodtam – és olyan elbűvölő mosollyal
nyújtottam Gina felé, amilyen csak tellett tőlem…

– Please – mondtam … – please…
Észrevett, ő is bevetett egy jótékony célú mosolyt és a notesz után nyúlt.
Abban a pillanatban kinyúlt mögüle Boros Api karja, jó ütemben elvette a noteszt és aláfirkantotta

a nevét.
Kezet ráztam Apival és boldogan hajlongtam:
– Thank you, thank you…
Az ajtóból visszanéztünk. Gina még mindig nem fogta föl, hogy mi történt vele, meredten ált,

kleopátrai ajkán az odafagyott jótékony célú mosollyal
Aztán persze edzéseik is voltak. Az olimpiai falu uszodájában ott nyüzsgött az egész pólóvilág és

mi újra elégedetten állapítottuk meg, hogy magyar nyelven beszél ez a sportág, a vízilabda
világkongresszusát pesti szlengben is meg lehetne tartani.

A belga válogatott edzője Keserű Ferenc volt, a dél-afrikaiakkal Bródy György, a románokkal
Bálint Lajos jött el, az ausztrál csapattal Csuvik Oszkár foglalatoskodott, a németekkel Sárkány
Miklós, az olaszokkal persze Zólyomi Bandi, és azért ugyebár mi is ott voltunk Lemhényi Dezsővel.

Az edzéseik során főként az olasz konyha mesterfogásait tanulmányoztuk.
Főként azt: hogyan főzik a rákot?
A parton árnyékban 40 fokot mutat a hőmérő higanyszála. A víz hőmérséklete 28 és 30 fok között

váltakozott.
Az orvos is ilyet írt elő.
Reuma ellen.
Vízipólózni már nem volt olyan kellemes dolog ilyen hőmérsékleti viszonyok között. Már az első

labdáraúszás után dobszólót lüktetett az ember nyalka, az első negyed végére meg úgy éreztük
magunkat, mintha forró viaszba áztatott vattával tömték volna ki a fejünket.

Általában két teljes mérkőzést játszottunk, váltogatott ellenfeleikkel.
Szerencse, hogy nem mindennap.
Volt, amikor hármat.
A parton meg le-fel cirkáltak a másfél mázsás vetélytársak. Msvenieradze jött, felbukkant

Trumbics, elhúzott Muskatirovics … néztük egymást és vacogtunk az idegességtől.
Az olaszok is. Első edzőmeccsükön véres verítékkel húzták ki egy 5:5-ös döntetlenre egy „nyúl”

ellen, Dél-Afrika ellen…



Csakhogy Zólyomi Bandi ekkor bevetette hazárdjátékos alkatának egyik mesterfogását.
Kidobta az egész csapatot.
– Andiamo! – kiabált –, gyerünk, gyerünk. Ki merre lát. A torna kezdetéig látni sem akarlak

benneteket. Basta.
Később megmagyarázta.
– Nem látnak az idegességtől – mondta. – Fáradtak. Dilisek. Torkig vannak az egésszel.

Kikapcsolódásra van szükségük. Mi történhet?
A torna kezdetére visszajöttek. Pihenten, jókedvűen, fürgén. Labdaéhesen. Úgy pattogtak, mint

kukorica a platnin.
Mi viszont inkább nyugalomra vágytunk volna.
Ha igazi jó formában van az ember, akkor a nagy tornák előtt már alig bír magával. Lassan-lassan

elviselhetetlenné válik a környezete számára, mogorva lesz és ingerlékeny. Kiéhezett oroszlánként
gyalogol a négy fal között, a mosolya elfogy, és alig várja már a pillanatot, hogy ellenfele nyakának
ugorhassék.

Az ingerlékenységgel Rómában sem volt baj. Csakhogy egyáltalán nem voltunk éhesek. Sőt, torkig
teltünk már mindennel. A vizet pohárban sem tudtuk már látni, ha labdára gondoltunk, a hideg szaladt
végig a hátunkon. Amikor összetalálkoztunk, gyakran elfordítottuk a fejünket. Már látni is untuk
egymást.

A pszichológus, a fiziológus, vagy az élvonalbeli sport körül egyre nagyobb számban ténykedő „-
ógusok” bármelyike persze könnyűszerrel kielemezhetné ezt az állapotot. A magam részéről nem
vállalkozom rá. Legfeljebb annyira vagyok hajlandó, hogy felvillantom ennek a tornának néhány
jelenetét, visszaidézem egy-két mozzanatát. Olyan röviden, amilyen röviden csak lehet. Hiszen – ha ez
nem is derül ki mindig az első pillantásra – a vízilabda játékos is ember.

A belgákat viszonylag egyszerűen vertük 9:4-re, az amerikai (7:2) és a holland (3:1) csapat sem
okozott túlságosan nagy gondot.

Aztán jött az örökrangadó, a jugoszlávok ellen kellett felállnunk.
Ébresztőtől a mérkőzés kezdetéig öt alkalommal változott a csapat felállítása. Titokzatos

beszélgetések zajlottak le, a kapitány hol egyikünkkel, hol másikunkkal tűnt el néhányszavas
eszmecserére, és az eredmény minden alkalommal új és új felállítás volt.

A mérkőzés kezdetére azt sem tudtuk, hol lakik az Isten, s ha egy kérdőívre fel kellett volna írnunk,
hogy fiúk vagyunk-e vagy lányok … a helyes választ okvetlenül csak bizonyos utánjárások alapján
adhattuk volna meg.

Bemutattak bennünket a közönségnek, aztán egymáshoz vonultunk, jelvényt cseréltünk.



Rám Szandics jutott.
Szandics körülbelül a világ legnagyobb embere. Mint két világítótorony. Odaballagtam elébe és

lépésről lépésre éreztem, hogyan zsugorodom. Aztán felágaskodtam, amennyire tőlem telt, és ilyen
módon sikerült Szandics hasára tűznöm a jelvényt. Lehajolt és vállon veregetett. A térdem
megroggyant. Még normális lelkiállapotban is van valami lealázó abban, ha az embernek egy
felhőkarcolóval kell kezet fognia.

„Szandicsnak olyan erős lövése van – írta a mérkőzés délelőttjén egy olasz lap –, hogy ötven
méterről kilyukasztja egy lágytojással bármely csatahajó páncélzatát, anélkül, hogy a tojás akár meg
is karcolódnék”.

Ma már tudom, hogy ebben az állításban akadt egy csipetnyi mediterrán túlzás, de ugyanakkor úgy
éreztem, hogy a riporter inkább lebecsülte egy kissé Szandics képességeit.

1:1 állásnál Rusorán Peti négymétereshez jutott.
Egy kicsit visszatért belénk az élet. Jó, igaz, hogy harmatgyengék voltunk, paprikás vízilabda

helyett ezúttal csak árnyékpólót játszottunk, de hát hol jegyzik azt? Fontos, hogy most megnyerjük ezt a
meccseit, a többin aztán majd csak lesz valahogy, gólaránnyal megint elvergődünk az olimpiai
bajnokságig.

Fütty harsant, Peti derékig kijött a vízből, suhintott egyet és akkora kapufát lőtt, hogy a félpályán
túlra pattant vissza a labda.

Peti tizennyolc éves volt akkor. Hajnalig vigasztaltuk és ebben volt azért valami jó is. Közben
legalább teljesen megfeledkeztünk arról, hogy tulajdonképpen magunk is vigaszra szorulnánk.

Aztán 3:3-tra végeztünk Msvenieradzéék ellen is, Rubiniék ellen is, de ez már tulajdonképpen nem
sokat jelentett.

Az olimpia után Zólyomi Bandi tanítványait ütötték lovaggá. Az a körülmény, hogy mi sohasem
aspiráltunk a „cavalliere” címre, csak igen kevéssé enyhítette fájdalmunkat.

Az olimpia után több élménybeszámolót tartottam. Ezek rendszerint úgy zajlottak le, hogy egy jó fél
órát csűrtem és csavartam a dolgot, aztán a kérdések következtek.

Az első kérdés – kivétel nélkül – minden alkalommal így hangzott:
– Mondja, Kárpáti sporttárs, tulajdonképpen mi történt ott Rómában?
Addigra már magamhoz tértem az olimpiai letargiából és így mindenkor teljes szellemi

fegyverzetben válaszoltam:
– Rómában kérem nagyon sok minden történt. A történetírók nem hiába nevezik a rómait a

meglepetések olimpiájának. Mert, ha például csak Armin Hary győzelmére, Murray Halberg
csodálatos diadalára, vagy John Thomas váratlan vereségére gondolunk ugyebár…



Itt rendszerint félbeszakítottak:
– Nem így értettem, kérem. Arról beszéljen, hogy az uszodában mi történt?
– Vagy úgy, az uszodában? Hát kérem, az uszodában is roppant érdekes események zajlottak le.

Hogy mást ne mondjak, az amerikai úszók megtörték az ausztrál hegemóniát, a női műugrószámokban
viszont Ingrid Krämer kettős győzelme hatott az elemi meglepetés erejével…

Itt megint félbeszakítottak. A kérdező hangja egy kicsit már idegesnek tűnt:
– Úgy látszik, nem értettük meg egymást. Kérem, mi azt szeretnénk tudni, hogy a magyar

vízilabdacsapattal mi történt?
Ilyenkor az órámra néztem és felálltam:
– Sajnos, kérem, lejárt az időm… talán meg tetszik érteni, még Hamzsabégen is kell egy előadást

tartanom. Köszönöm szíves figyelmüket, erőt, egészséget.
Van egy légi sláger: „Csak a szépre emlékezem…” Különben is tegyük csak a szívünkre a

kezünket… azért négy olimpiánként egyet… talán elveszíteni is szabad.



TOKIÓ
1961. Olimpia utáni esztendő. A megbékélés, megpihenés, erőgyűjtés időszaka.
Ugyan kérem.
Tessék, máris fütyülnek a TU 104 turbinái, Moszkva felé repülünk. A Luzsnyiki-stadionban a

szovjet, jugoszláv, olasz, román és az NDK-beli válogatott vár bennünket.
Újabb randevú, a földkerekség hat legjobb csapata között. A Trofeo Italia repríze, a sportág

kisvilágbajnoksága.
Tulajdonképpen Boros Api „jutalomjátéka”. Mert amit ez a nagydarab, jóságos kapus Moszkvában

produkál…
Mindjárt felé is fordulok, ez a hét az Api nagy hete, és az egész cécó már a gépen megkezdődik.
Boros Ottó ugyanis jobban szereti a jóságos, szilárd anyaföldet. Jobban bízik benne.
A jóég tudja, hányszor repülte már körül a világot, de ami propellerrel vagy turbinával működik, az

ma is görcsös ellenkezésre ingerli.
Két héttel a rajt előtt megtudjuk, hogy ezúttal is Ferihegyről startolunk Moszkvába. Api felemeli

rettenetes jobb kezét.
– Fiaim, én itthon maradok. Nincs az az isten, akinek a kedvéért még egyszer repülőgépre ülök. Ezt

a tornát egyszerűen kihagyom.
Egy hétre rá itt az újabb stádium. Api mégis jön.
– Vonattal, kispajtások. Menjetek le nyugodtan az uszodába, engem már ott találtok.
A rajtnál – persze, hogy ott ül a gépen.
A karfát markolássza úgy, hogy kifehéredik a bőr az öklén. Pedig még szó sincs az indulásról.
Aztán halkan cincogni kezd a két hajtómű.
Api hanyatt dől a széken, a fejét hátrahajtja, a szája tátva, mintha a fogorvosra várna. Két perccel

később zsebkendőt vesz elő, megtörli verítékes homlokát, s a kendőt aztán az arcára teríti.
Pedig még mindig mozdulatlanul áll a gép.
A kerék első fordulatára megint testhelyzetet változtat. Két kezével felnyúl, megkapaszkodik a

csomagtartóban. Moszkváig így csüngi végig az egész kétórás utat. Teljes százegynéhány kilóját a
csomagtartóra akasztja, csoda, hogy nem görbül meg a rúd.

Két teljes napig használhatatlan a kapuban. Az idegfáradtságot viszonylag hamar kiheveri, de a
karját képtelen használni.

Boros Api a világ egyetlen légi utasa, aki Moszkva és Budapest között képes tartós izomlázat
szerezni a gépen.

Megérkezünk a szállásra, vacsora, takarodó. Az ágy rövid. Egy széket kell a végibe állítani. Api
kidugja a lábát a rács között, csak így fér el.

Lámpaoltás, lassan elcsendesedik a társaság. És akkor újra kuncogni kezdünk, mert Boros Ottó
ágya felől – ki tudja hányadszor már évek során – újra felhangzik a halk monológ.

Ottó, Ottó, nagyon csodálkozom rajtad, kispajtás. Hát kell ez neked? A meccsen szétlövik a fejed,
szétmegy a tenyered, folyton repülni kell, egyetlen izgalom az életed. Hát nem megmondta százszor is
az asszony: „Ottó, hagyd már abba fiacskám, hát kell ez neked?” És te is tudod, hogy mennyire igaza
van. Otthon vár az a kényelmes lakás, az asszony lesüt neked egy vagy két kacsát, aztán fogod a
kétcsövűt, kimegy a holt Tiszára szárcsázni… te meg itt lógatod a lábad egy rövid ágyról. Ottó, Ottó,
sosem foglak megérteni, kisfiam.

Később megvertük a szovjet válogatottat, a románokat, az NDK-t és a jugoszlávokat is.
Ez az utóbbi megint az Api meccse volt.



Sztanisics például négyméterest kapott, felállt és egy pillanatra szembenézett a kapussal. Ottó
mosolygott egy széleset, aztán oldalt húzódott. Idegcselt alkalmazott, megmutatta Sztanisicsnak a kapu
balfelét: nézd pajtás, mekkora hely van itt, legokosabb, ha ide lövöd.

Sztanisics oda lőtte.
Api bedobta azt a roppant testét a lövésbe, kiütötte a labdát és süllyedni kezdett. A labda

Nonkovicshoz pattant, és a kis kopasz csatár egyből rálőtte. A másik sarokra.
Mi már vigyázzba álltunk a vízben és a jugoszláv himnuszt kezdtük intonálni. Teljesen tisztában

voltunk vele, hogy mi következik. Ha a kapus alól egyszer kiesik a sámli, akkor bizony csengettek.
Egy süllyedő testet megfelelő ütemben visszatornászni hidrodinamikai lehetetlenség.

Egy szó, mint száz, Boros ezt is kivédte.
Amikor az utolsó meccsre vízbe szálltunk, már a zsebünkben éreztük a negyvenöt kilós trófeát.
Veretlenek voltunk, még pontot sem vesztettünk, ezen a meccsen már a döntetlen is elég lett volna a

végső győzelemhez.
Ráadásul az olaszok ellen kellett játszanunk.
Zólyomi Bandi megint bevetett valami ördöngös cselt, zömében egészen fiatal, utánpótlás csapattal

jött el Moszkvába. Az aranyérmes cavallierik közül csak Rossit és Pizzót hozta magával.
– A jövőre is gondolnom kell – mondta fontoskodva. – Ha nem tudnátok, Tokióban is lesz olimpia.
És kacsintott hozzá.
Amiből, persze, rögtön kihámoztuk a mondat igazi értelmét, hiszen Randi agya is pesti

hullámhosszon sugárzott.
– Majd bolond leszek az olimpiai bajnokcsapatot kitenni egy vereség veszélyének. Csak nem

gondoljátok komolyan? Ugyan, édesapám…
Egy szó, mint száz, ez az olasz utánpótlás csapat 2:0-ra vezetett ellenünk.
Az utolsó negyed vége felé.
Pontosabban: amikor már csak 100 másodperc volt hátra a mérkőzésből.
2:0-ra vezettek és ráadásul emberelőnyben piszkálgatták a labdát.
Az ökölvívósportban úgy mondják az ilyet, hogy K. O.
Igaz, a döntetlen elég nékünk a torna megnyeréséhez, Rómában megtépázott hírnevünk

rehabilitálásához. De lehet 100 másodperc alatt két gólt lőni? Főként úgy, hogy az ellenfélnél van a
labda és a világ minden kincséért sem hajlandó megválni tőle?

Itt csak a csoda segíthet.
De hát vannak még csodák?
Aligha.
Szeiffert, a jugoszláv játékvezető különben is felvilágosodott ember. A természettudományos

gondolkodás híve. Kézzel-lábbal a csodák ellen dolgozik.
Gyarmati szabaddobáshoz jut. Pizzo magához szorítja a labdát, egyszerűen nem adja oda, míg hátul

nem rendeződik a védelem. Dezső kitépi Pizzo ölelő karjai közül a labdát, indít, önmagát szökteti.
Pillanat alatt három méter az előnye. Gólhelyzet… hátha…

Dehogyis.
Szeiffert megint sípol, visszarendeli Sutát, újra dobatja a szabadot. Nesze neked objektív

idealizmus! Gyarmati visszaballag, közben Pizzo felér a saját kapuja elé, oda a tempóelőny, vége.
– Már csak egy perc! – kiáltja be Laky Károly.
Persze ez is a reménytelenséget jellemzi. Ha a lehetőségnek csak halvány szikráját látná az új

kapitány, akikor azt kiáltaná:
– Még van egy teljes percetek.



Pillanat alatt teljesen fejre állunk. Dömötör szabaddobást kap. Oldalt állok, víz alatti trükkel
indulok az ellenkező irányba. Döme nem veszi észre, oda dobja a labdát, ahol az előbb álltam.

Újabb szabaddobás. Döme megint emeli. Most keresztben vágtatok el a kapu előtt és egy
szerencsétlen kartempóval kiütöm a kezéből a labdát.

Kanizsa pöcköl. Rossi belenyúl, a vonalon egy pillanatra megáll a labda. Elakad a lélegzetünk.
Pedig csak fújni kellene, hogy bemenjen.

Rossi újabb kétségbeesett mozdulatot tesz, és saját hálójába sodorja a labdát. 2:1.
Még harminc másodperc.
Szeiffert most próbál valamit visszaadni abból, amit eddig elvett. Kettős emberelőnybe kerülünk.

Okos fiú ez a Szeiffert, tudja, mikor lehet veszélytelenül jóságos az ember. Hiszen gyakran két-három
percbe is beletelik, míg az emberelőnyt ki tudjuk használni.

– Jön a labda. Pontosan tesszük egymás kezére, de ehhez célozni kell, és az idő szalad. Most már
ott van Mayer Miska kezén. Miska … öt másodperc! – Laky Károly hangja rekedt és elhaló.

Mayer érdeklődve kinéz a partra, bólint, aztán unottan belövi.
Százéves aggastyánok vagyunk, amikor két másodperc múlva szól a síp és végre kimászhatunk a

vízből.
Később átadják a Trofeót, kijelentik, hogy újra mi vagyunk a világ legjobbjai és ettől valahogyan

megint visszafiatalodunk.
Moszkvából egyenest Szófiába vezet az út, az Universiadén van némi pólózni valónk.
Kínos meglepetés ér. A névsorolvasásnál kiderül, hogy én vágyok a főiskolás válogatott

legöregebb tagja. Ilyen se fordult még elő velem. Ezt is meg kellett érnem!
Közfelkiáltással csapatkapitánnyá választanak és elkeseredésemben elkövetek egy csúnya

baklövést.
Ez a nagy, csúnya premierek tornája. Először vagyok: a csapat legvénebbje, először történik meg,

hogy egy mérkőzésen végleg kiállítanak.
2:2-re állunk a jugoszlávok ellen. Középkezdés után megkapom a labdát és békésen megindulok

vele a jugó kapu felé. Teszek két tempót, durr, kapok egy iszonyatos pofont. Fel sem nézek, az ilyesmi
előfordul. Teszek még két tempót, puff, megint egy rettenetes pofon. A negyedik már feltűnik.
Felemelem a fejem, két 190-es kolosszus áll mellettem és kollektív munkáiban pofoznak. Trumbics és
Jankovics. Némi tompa köd ereszkedik rám, hirtelen úgy gondolom, talán zokon is vennék, ha nem
viszonoznám ezt a szép szokást. Jankovics esik jobb kézről, egyet én is behúzok. A jugoszláv fiú
egyből kifekszik a víz tetejére és lebeg, mint a kéthetes hulla. Csodálkozva nézem. Igaz, a
jobbhorgaim technikailag tökéletesek – ez még a zongorázástól van, de hát ütőerő dolgában sosem
vetélkedtek Papp Laciéval.

Jankovics viszont egészen nagy produkciót csinál az esetből. Az egyszerű, eszköztelen színjátszás
diadala ez. A passzivitás mennybemenetele. Jankovics csak lebeg a víz tetején és hagyja, hogy
mindenfélét műveljenek vele, hogy a partra húzzák, a szárazra emeljék, mesterséges légzést
alkalmazzanak és végül, hogy hordágyon vigyék el.

A játékvezető int, hogy ki kell állnom. Ez még csak rendben volna valahogyan. De félúton a part
felé látom, hogy Lambassa, a vízilabdatorma főbírája a játékvezetőhöz rohan és kézzel-lábbal
magyaráz neki valamit.

Kétségtelenül azt, hogy az ilyenfajta szabálytalanságot kevés lenne egyszerű kiállítással megtorolni,
ezért végleges kiállítás jár.

Ellenakciót kell indítanom. Valamiféle súlyos sérülést kell produkálnom. Félig kivert szemet,
néhány ernyedt szálon lógó orrot, ilyesmit. Hogy odaállhassak a játékvezető elé, megmutathassam



sebeimet, bebizonyíthassam – hogy nemcsak nagyúri szeszélyből csaptam állón Jankovicsot.
Jó, jó, de hát sehol egy karcolás. A pofonok ugyan iszonyatos pofonok voltak, de tompa pofonok.

Nem szakítottak, csak szédítettek.
Kell produkálnom valamit, hogy velem együtt Jankovicsot is legyen miért végleg kiállítani.
A nagy vértanúk ereje költözik belém. Felharapom a szám szélét.
Nem akármilyen elszánás ez és irtózatos fájdalom. Üvöltök egy nagyot, de hallom, recseg a szövet,

spriccel a vér. Odaállok a játékvezető elé, mutatom, szenvedek, ájuldozom … mindhiába.
Két napig leragasztott szájszéllel járom Szófia utcáit, enni nem tudok, mosolyogni nem merek és

ráadásul a vízilabda tornát is elveszítjük.
Hiába, az öncsonkítás sem fenékig tejfel…
A szörnyű megrázkódtatást később a Nemzeti Színház siófoki üdülőjében pihentem ki. Ide kaptunk

beutalót Gyarmati Dezsővel és itt hozott össze a sors korunk vízilabdasportjának legkülönösebb
figurájával. Bemegyek a szobába, leteszem a bőröndöt, kinézek az ablakon.

Az ablak alatt, egy nagy diófa tövében négyen lábteniszeznek. A hálónak felállított létra egyik
oldalán Kálmán Gyuri és Bodrogi Gyuszi, szemben meg Kállai Feri és egy sörtehajú, pocakos illető.

Néhány lábteniszmeccset már játszottam életemben, ezeket a mérkőzéseket sohasem a kerekasztal
lovagjainak tiszta, emelkedett igazságkultusza jellemezte. De olyan szemérmetlen és körmönfont
módon csalni, ahogyan a pocakos illető művelte, még soha senkit nem láttam.

Minden poént percekig tartó vita követett, és ezekben a vitákban mindig az övé volt az utolsó szó.
Valami elképesztő találékonysággal kreált pillanatról pillanatra újabb szabályokat és nem átallott
„ultima ratio”-ként a jogra és az igazságra, a nagy, örök emberi eszményeikre hivatkozni.

Egy alkalommal a labda gellert kapott a diófa valamelyik alsó ágán, és az ő térfelükre pottyant
vissza. A pocakos illető ezt a poént is magának követelte, de ebben még nem lett volna semmi
rendkívüli. Kálmán Gyuri akkor omlott össze, amikor a pocakos illető igazságának bizonyítására
Goethét és Walther von dér Vogelweidet kezdte idézni.

Kálmán Gyuri megállít, s ahogy a labda után nyúlt, egy kicsit reszketett a keze.
– Walther von der Vogelweide sosem írt a lábteniszről – mondta a szokottnál is jóval sápadtabban.
– Nem? Hát idehallgass… – és máris szavalni kezdett.
– „… mert jól láthatta a nyomot, Ejhajahujj! amit a laszti nyomott.” Ha nem ismered, Gyurikám, az

sem szégyen. Istenem, vannak művelt színészeik és kevésbé műveltek.
– Az ejhajahujj túlzás volt – mondta csüggedten Kálmán Gyuri. – Azt már nem kellett volna. Van,

amit még elvisel az ember és van, ami már sok.
Azzal elment a mólóra horgászni.
A pocakos diadalmasan kiabált utána:
– Szóval feladjátok? Óriási! Megint nyertünk egy partit. Kérlek, világéletemben tárgyilagos ember

voltam, megengedem, hogy G. B. Shaw esetleg hajszállal jobb író nálam, node lábteniszezni…
Ezt kihívásnak tekintettük.
Két perc múlva Gyarmati Dezsővel kettesben javában lábteniszeztünk a pocakosék ellen.
Mit tagadjuk, kikaptunk. A labdakezelésünk talán jobb volt valamivel, de ami a

szabálymagyarázatot illette…
– Tessék – mondta az utolsó poén után a sáros verítéket törölgetve a homlokáról. – Olimpiai

bajnokok. És simán kikapnak egy öregedő művészembertől. Könnyelműek vagytok gyerekek, a ti
tudásotokkal én a Kodály-Veres Péter páros ellen sem állnék ki lábteniszezni.

Ez volt Karinthy Ferenc, a Nemzeti Színház dramaturgja, a „Budapesti tavasz” Kossuth-díjas
szerzője. Tudtuk róla, hogy egy időben – úgy a kiegyezés táján – maga is pólózott a Fradiban s egy



alkalommal, amikor súlyos hullámvölgybe jutott a magyar vízilabdasport, majdnem a válogatottságig
is felvitte.

Rábeszéltük, hogy vállalja el az FTC szakosztályelnöki tisztjét.
Hosszan és kitartóan szabadkozott, talán tíz másodperc is eltelt, míg beleegyezett.
Azóta nem volt egy unalmas percünk az FTC-ben. Ciniről kiderült, hogy ő a legszebb, legjobb,

legvidámabb, legokosabb…
Pardon, egy pillanatra.
Úgy érzem, hogy ezek a felsőfokok magyarázatra szorulnak.
Tehát, amikor hírét vette, hogy megpróbálom elmesélni a türelmes olvasók seregének, milyen jókat

is nevettem az elmúlt másfél évtized során a vízben és a víz körül… félrevont.
– Mondd én is megjelenek ebben a könyvben?
– Hajaj! – mondtam.
– Igen – sóhajtotta és eltűnődött egy kissé.
– Igen. Ebben az esetben szeretném azonban valamire felhívni a figyelmedet. Nézd, Gyurika, nem

vagyok egészen bizonyos benne, de előfordulhat, hogy ha arról van szó: tíz lövés közül melyikünk lő
több gólt a másiknak … te győzöl. Ami azonban az irodalmat illeti… nos, jóllehet életem fő műve
még csak most következik, egy jobbszélsővel azonban bármikor felveszem a versenyt. Szóval,
vigyázz, mit írsz rólam … nagyon vigyázz…

Komolyan mondom, úgy megijedtem, hogy még most is reszket a kezemben a golyóstoll.
Hát elsősorban ezért mondom, hogy Cini a legszebb, legjobb, legvidámabb, legokosabb…
Néhány nappali később újra félrevont.
– Nézd Gyurika … maradjon ez .köztünk … örömömre szolgálna, ha megírnád, hogy az elmúlt két

év során tizenöt kilót fogytam… mégis, ha már sportolók között mozog az ember, ugye…
Készséggel. Ezen már ne múljék. Tehát Cini nemcsak a legszebb, legjobb, legvidámabb,

legokosabb szakosztályvezető a magyar vízilabdasportban, hanem a legsoványabb is.
Ez különben természetes dolog. Hiszen tavasztól őszig naponta másfél órát dobál velünk

egykapura. Nem mondom, Msvenieradze svédcsavarja talán jobb egy gondolattal, de a szöveg…
A vízben Gyarmati Dezső a kedvenc ellenfele. Suta mellélő egy labdát, Cini már mondja is a

magáét.
– Nem értem, minek forszírozod még, Suta. Látod, ez az én pályám előnye. Te már tíz évvel ezelőtt

is öreg center voltál, én még tíz év múlva is fiatal író leszek.
– Ezt ismerem – mondja Gyarmati. – Apuka szövege. Hiába, az öreg Karinthy világklasszis volt.

Örök kár, hogy az írói tehetség nem örökölhető.
– Tegnap végignéztem a Kossuth-díjasok teljes névsorát – mondja Cini. – Érdekes, svédcsavarért

még egyet sem adtak.
– Viszont, amit én elértem – mondja Gyarmati – azt magamtól értem el. Az apámnak semmi köze

sem volt hozzá. Az én apám nem Vértesy Jóska bácsi volt…
A vége mindig az, hogy egyikük megjátssza a halálos sértődöttet, a másik meg engeszteli néhány

napig. Egy alkalommal megtörtént, hogy Ambrus, a kapusunk a víz alá nyomta Cinit, aztán ott is
tartotta néhány percig. Az ezt követő hetekben mutatta be Cini élete legnagyobb alakítását. Azt
játszotta, hogy örökre szakított a vízilabdával, egyszerűen nincs többé közös témája a faragatlan
tuskók társaságával.

Ambrus kétségbeesetten szaladgált fűhöz-fához, követeket küldött Cinihez, hogy bocsásson meg
neki.

– Én nem haragszom – mondta Cini faarccal. – Nem vagyunk olyan viszonyban, hogy



haragudhatnék. Nincs meg a közös alap. Külön világ ez a kettő. Én voltam a hibás, mert jóhiszeműen
arra gondoltam, hogy valahol sikerül közös nevezőre jutnunk. Istenem, tévedtem. Levontam a
konzekvenciákat és ezzel vége.

Ambrus napról napra sápadtabban bolyongott köztünk, lefogyott, rosszkedvű volt és szótlan. Már jó
tíz éve, hogy feljött Egerből, de – dicséretére váljék – még mindig nem tudott ráállni a pesti agyak
hullámhosszára.

Egy darabig néztük a szenvedését, aztán akcióba léptünk. Betanítottunk Ambrusnak egy szöveget.
Egy alkalommal együtt ebédelt az egész társaság és Ambrus – hosszas unszolásunkra – rákezdte.

– Tudod Cini, azért nem szép, amit te művelsz a mai fiatalsággal.
Cini kinézett az ablakon, még mindig azt játszotta, hogy levegőnek tekinti Ambrust. A kapus

azonban folytatta:
– Mondjuk egy középiskolás diák érettségin kihúz egy tételt. Kibontja, elolvassa: „Karinthy Ferenc

munkássága és szerelmei”…
Gini fölnézett, kezdte érdekelni az ügy.
– A tétel első részét még elmondja valahogyan – folytatta a kapus. – Budapesti tavasz, Kentaur,

Ferencvárosi szív, Nyelvelés… és azzal vége. De amikor a tétel második feléről keli beszélnie,
egyszerűen kiveri a hideg veríték. Ki győzne 389 nevet időrendben felsorolni…

Cini felállt az asztaltól és odament Ambrushoz. A kezét nyújtotta:
– Köszönöm, barátom.
Hát nagyjából ilyen előzmények után utaztunk el Lipcsébe, hogy igyekezzünk megvédeni az Európa-

bajnoki címünket.
Úgy tűnt, hogy valamivel könnyebb lesz a dolgunk az eddigieknél. A Nagy Négyes ugyanis Nagy

Hármassá vált Lipcse előtt. Az olasz válogatottat – úgy ahogy volt – két teljes évre eltiltották a
nemzetközi szerepléstől.

Zólyomi Bandi meséli el ezt a bohózatba illő históriát a Hotel Astoria halljában.
Jugoszláviában játszottunk egy tornát, az utolsó mérkőzésre rettenetesen lehűlt az idő. Pár fiú meg

is fázott, volt, aki lázasan állt ki a medence partjára. Egyikük hőmérőt kerített, bedugta a vízbe.
Tizenhat fokot mutatott. Erre az egész társaság sarkon fordult, és hazament a szállóba. Én
könyörögtem nékik, összetett kézzel rimánkodtam, hogy menjünk vissza az uszodába, játsszuk le azt a
meccset. Csak legyintettek és csomagoltak tovább. Mármost néhány hónappal ezelőtt új elnök került
az olasz úszószövetség élére. Hatalmas termetű, bikanyakú, rettenetes temperamentumú férfi. A
második világháborúban partizán volt, az adriai partok mellett dolgozott. Télen messze kiúszott a
nyílt tengerre, aknákat rakott a német hadihajók útvonalára. Naponta kockáztatta az életét. A veszélyt
csak tetőzte az a körülmény, hogy az Adria vize ritkán volt 5-6 foknál melegebb. Hát most
képzelhetitek, mit művelt ez az elnök, amikor meghallotta, hogy az olimpiai bajnokok, a kemény
sportembereik, az edzett fickók nem voltak hajlandók egy órára bemenni a 16 fokos uszodavízbe…
Esküszöm, hajszálon múlt, hogy nem ütötte meg a guta. Tajtékzott. A szakáll át tépte. Összetörte az
íróasztalát. A súlyos levélnehezéket a tükörbe vágta. Esküdözött, hogy örökre eltiltatja ezeket a
poltronokat, ezeket az elfajzott puhányokat. Kérlek, kormánykörökből interveniáltak és így sikerült két
évre csökkenteni a „cavallierik” büntetését.

Az olasz csapatot tehát szép csendesen leírhattuk az „életveszélyes” ellenfelek listájáról. De alig
gondolhattuk végig ezt, máris újabb fantasztikus találkozásnál kellett asszisztálnunk.

Sárosi Imre szaladt össze Hunyadfi Istvánnal. Sárosi a magyar úszókkal jött, Hunyadfi az olasz
úszócsapattal érkezett. Jó néhány éve nem látták egymást. Azelőtt viszont – szinte el sem képzelhették
az életüket egymás nélkül. Hosszú-hosszú tízesztendőket sétálgattak egymás mellett a Sportuszoda



partján, gyakran nem voltak beszélő viszonyban, de mindig minden tettük arra irányult, hogy
valamiképpen túlszárnyalják egymást.

Többek között ez a vetélkedés tette naggyá a magyar úszósportot.
Hunyadfi világklasszist faragott a Nováik-lányokból.
Erre Sárosi előállít Székely Évával.
Megint Hunyadfi következett. Szőke Katóval.
Sárosi válasza Gyenge Vali volt…
És közben csendesen tajtékoztak, szorgalmasan szaporították egymás fején az ősz hajszálakat.
Most meg itt veregetik egymás vállát, összeborulnak, szervusz, öreg csatár, mi van veled, vén

siheder. Hiába, az idő mindent meggyógyít. Elmossa az ellentétéket, feledteti az elkeseredett
vetélkedéseket.

Leülnek a fotelbe.
– Mi van, Vis – mondja Sárosi. – Hogy megy?
– Ragyogóan. Idenézz… – Zsebébe kotor, érmét húz elő. – A hálás tanítványaimtól kaptam.
Sárosi a nyakkendődével babrál, gyönyörű tű fogja össze, egy vonatot ábrázol.
– Én meg ezt kaptam a tanítványaimtól.
– Az enyém arany – mondja Hunyadfi.
– Az enyém is.
– Mutasd csak… – Sárosi elveszi Hunyadfitól az érmet, a tenyerén méregeti. – Maximum három

gramm. Az enyém négy és fél.
Hunyadfi közelebb hajol, merőn nézi a nyakkendőtűt.
– Lehet, hogy négy és fél – mondja végül. – De csak tizennégy karátos. Az enyém tizennyolc.
Felállnak az asztaltól, hátat fordítanak egymásnak. Azt hiszem, most boldogok.
Néhány nappal később elkezdtünk vízilabdázni. Már amennyire a lipcsei tornát vízilabdának

lehetett nevezni…
Bizonyos történelmi perspektívából nyilvánvaló már, hogy a második világháború utáni idők

vízilabdasportja 1958-ban, a mi Európa-bajnokságunkkal jutott el a csúcspontjára, Tokióban pedig
lassan kezdett már kimászni a hullámvölgyből.

Lipcse a mélypontot jelentette.
A bíró fütyült, a játékosok kiúsztak a labdára és megfogták az ellenfél nadrágját. A labdát néha

elengedték, de a partner nadrágját soha. Lipcse a nyitott ernyők, kivert fogak, csattogó jobbhorgok
Európa-bajnoksága volt. Komolyan aggódtunk, hogy ilyen körülmények között ez a sportág lassan
eltűnik a süllyesztőben és lekerült talán még az olimpiáik színpadáról is.

Az Európa-bajnokságot azért – biztos, ami biztos – megnyertük. Hogy huszonnyolc gólunk közül
huszonhármat emberelőnyből vagy négyméteresből lőttünk, az ma már talán a statisztikusokat sem
érdekli. Győztünk, de rengeteg fogvacogás, számos álmatlan éjszaka, végtelen sok szorongás,
idegesség árán.

A svédeket 9:2-re vertük, a románokat keservesen 5:3-ra, az NDK-t még sokkal keservesebben
4:3-ra, a szovjet ellen már csak 2:2- re futotta, a jugoszlávokkal szemben pedig…

No, ha erre a mérkőzésre gondolok, máris rohanhatok a valeriánás pikszisért.
Szóval 2:2-re álltunk és nem ment és nem ment és nem ment. Pócsik iszonyatos bombákat eregetett,

Muskatirovics mindent védett. Dömötör trükkös csuklómegoldásokkal próbálkozott, Muskatirovics
úgy kapdosta ezeket, mint a Jegyeket. Igen, a „Muskátli” lehúzta a redőnyt és ahogy szaladtak a
másodpercek, úgy vált bennünk egyre bizonyosabbá, hogy ennék az akrobatának ma már egyszerűen
nem lehet több gólt lőni.



– Húsz másodperc – sóhajtotta be Laky Károly és a hátamon egyszerire végigszaladt a hideg. Az a
tavalyi szörnyűség jutott eszembe, amikor Moszkvában 2:0-ra vezettek az olaszok.

Igen, csakhogy akikor minden jóra fordult… Mayer Miska az utolsó pillanatban…
Ott van, ni!
Pócsik megy fel a ball oldalon, Miska megint ott áll a kapu előtt. Meg is kapja Dénestől a labdát.

Ugyanaz a szituáció és mégis micsoda különbség. Hiszen Miska jobbkezes, tavaly jobb oldalról kapta
a labdát. Most meg ott inog a bal tenyerén. Ráadásul, tavaly Rossival állt szemben, most meg
Muskatirovics hadonászik előtte az evezőlapát karjaival. Muskátli a félelmetes, Muskátli a
legyőzhetetlen, aki jobbkezes, százmázsás bombákat is mosolyogva piszkált ma már a léc fölé.

Miska csúnya fekete körszakállat visel. Két hete nem borotválkozik. Azt mondja, ez a kabalája. Ez
persze mese. Mert fegyver ez a szakáll is, hidegháborús eszköz. Az ember tartósan odadörzsölget egy
ilyen szakállat az ellenfél csupasz vállához, az előbb-utóbb idegösszeomlást kap.

– Tíz másodperc! – sikoltja Laky Károly. – Lőj, Misikém!
Misi kinéz, hűvösen bólint, aztán belövi.
Muskatirovicsnak.
Ballal.
3:2.

Még éppen hagy az újrakezdésre futja az időből. Aztán fütyül az időmérő. Egymás nyakába esünk.
Misi nyugodtan, egykedvűen tempózik a part felé.

Egy eszkimó lángoló temperamentumú bikaviador a Misi flegmájához képest.
Két nappal később egy esős szombat estén Mayer leborotválja a szakállát. Többé nincs szüksége

rá. A szakáll megtette a kötelességét, megint Európa-bajnokok vagyunk.
A győzelmi bankettra viszont mégiscsak sima képpel illik elmenni.
1963 nyarán fantasztikus kéjutazásra megyünk. Az esedékes Universiadét Porto Alegrében

rendezik. Itt, Brazíliában.
Tényleg kéjutazás, mert ellenfél alig akad. 8:1-re verjük a brazilokat, 10:1-re a japánokat, 18:0-ra

Dél-Afrikát és 14:6-ra a Szovjetunió diákcsapatát.
Maga az út azonban…
A nagy BOAC-gép útvonalát – mintha egy egészen magas színvonalú Cook-iroda állította volna

össze kényes igényű dollármilliomosok Számára. Párizs – Madrid – Dakar – Rio de Janeiro – Sao
Paolo … aztán egy gyors oldalugrás, Porto Alegre vihart jelez, kényszerleszállás Buenos Airesben.



Különleges eset, a BOAC képviselője közli velünk, hogy a repülőtér éttermében tetszés szerint
fogyaszthatunk bármit, a légitársaság fizeti.

Konrád Jani egyből szenvedő arcot vág.
– Úgy látszik, elrontottam a gyomromat – mondja. – Innom kéne valamit. Talán egy kis konyakot.

Egy kis Napóleont.
Konrád Jani ötcsillagos Napóleon-konyakot iszik Buenos Airesben. Így mulat egy zuglói magyar

gyéreik.
Odakinn a város fényei, sötét pálmáik, még sötétebb tenger. Istenem, Buenos Aires, hát milyen

legyen?
Gombos Imre, a mellúszó, a Nyírő-féle Pszichiátriába temetkezve ül a repülőtér

legkényelmetlenebb székén. Az utolsó vizsgákra készül. Ez a tankönyv testvérek között is megvan
vagy öt kiló, jó, hogy túlsúlyt nem kell fizetnünk a gépen.

Kapitányi kötelességemnek teszek eleget, amikor leülök mellé egy szóra.
– Na – mondom –, hát hogy tetszik Argentína?
Szaporán pislog, csodálkozva néz, mintha valami egészen nagy ostobaságot kérdeztem volna.
– Argentína? De hiszen Argentínáról szó sem volt. Brazíliába indultunk.
– És Argentínába érkeztünk. A sors útjai kifürkészhetetlenek.
Most már fürkészve néz rám. Talán hallott valamit arról, hogy ha mi kérdezünk valamit, azt is jobb

gyanakvással fogadni.
– De hát milyen városban vagyunk tulajdonképpen?
A repülőtér főépületének tetején háromméteres neonbetűkkel áll, hogy Buenos Aires. Amikor

leszálltunk, a szemünket is majdnem kiégette.
– Légy erős, Imre – mondom. – Buenos Airesben.
Látszik rajta, hogy nem hiszi. Vizsgálódva jártatja körül a szemét a várótermen. Végre felfedezi a

csempés főfalon az ötméteres nagybetűket.
– Jé! – mondja – Buenos Aires. Hogy kerültünk ide?
– Jól van, Imre – mondom. – Tanulj csak. Nem iszol valamit? A BOAC fizeti.
– De … de … hogyne – mondja félig-meddig már újra a Pszichiátriába temetkezve. – Egy bambit,

ha lehetne.
Azt mondják, hogy a mellúszók egészen különleges emberek…
Porto Alegre vadonatúj olimpiai falujában mi vagyunk az első vendégek. Óriási fogadtatás,

gargantuai méretű vacsora. Öt teniszpálya nagyságú asztal roskadozik a hideg ínyencfalatoktól. Egy
negyedórányi kemény, önfeláldozó munka és már mozdulni sem tudunk a gyomrunktól.

– Ez volt hát az előétel – mondja a fehérkesztyűs pincér. – Következhet a vacsora.
A hajrát már csak Konrád Jani bírja. A csapat félig ájultan és teljes bambaság állapotában mered a

mennyezetre, Jani még körülbástyázza magát hat-nyolc adag banánfagylalttal, rossz nézni.
– Jani – mondja teljesen elgyengülve Laky Károly – hagyd abba fiam, hiszen szemlátomást hízol.
– Nem baj, Karcsi bácsi – mondja Jani a banánok közül. – Hiszen ismeri a jelszavamat: élen a

tanulásban, élen a termelésben.
Hőmérséklet 34 fok – persze csak éjszaka, amikor egy kicsit mégis lehűl a levegő –, a páratartalom

legalább kétezer-ötszáz százalék. Az ágynemű nyirkos, a plafonon kis zöld gyíkok majálisoznak.
Két napra rá előállnak a buszok, katonás jelszavak pattognak, az ünnepélyes megnyitóra indul a

színes, nemzetközi társaság. Néhány román fiúval kerülünk egy buszra, az udvaron fehérsisakos
katona intézkedik, sürgeti a sofőrt.

– Vamosz… vamosz… – mondja. – Gyerünk, gyerünk, indulás.



Simon Attila, a távfutó felfigyel, hirtelen lehúzza az ablakot.
– Vamosz beteg – ordítja le a katonának. – Nem jött el az Universiadéra. Otthon fekszik

Bukarestben.
Néhány percet szótlanul csodálkozunk, aztán kiderüli, hogy Attila Vámosról, nagy ellenfeléről, a

románok kitűnő atlétájáról beszél.
De hát hol van az megírva, hogy minden atlétának perfektül kell beszélnie portugálul?
Bőven elég, ha jól fut, és a vetélytársait ismeri.
Nem sokkal később elkezdünk vízilabdázni és bélkésen dobálgatjuk a gólokat. Hogyne, a vízben mi

vagyunk a sztárok, az úszók is egyre másra nyerik az aranyérmeket.
– Látod – mondja Felkay Egervárinak –, tudtok ti is győzni, csak az ellenfeléket kell jól

megválogatni.
Délelőtt edzés, délután meccs, ez a program. A kettő között pedig egy laktanyába járunk ebédelni.
A parancsnok szigorú és tudja az illemet. Kiadja az ukázt, hogy rövidnadrágban senki sem léphet az

ebédlőbe. A meleg irtózatos. Egy szál kis sortban kóválygunk és legfeljebb még a melegítő felső
részét hurcoljuk magunkkal.

Az őr utunkat állja és hajthatatlan. Ha nincs nadrág, nincs ebéd. Kétségbeesetten töprengünk a
küszöbön. Ebéd nélkül elmenni, az öngyilkossággal egyenlő. Persze Konrád Jani talál rá a
mentőötletre. Ha étkezésről van szó, senki sem győzheti le ezt a nagydarab orvostanhallgatót.

– Ide hallgassatok! Húzzuk fel a lábunkra a melegítő felső részét.
Egy pillanatig ostobán meredünk Janira, talán a kánikula és az éhezés ártott meg neki. Aztán valaki

kapcsol és a következő percben lázas tevékenységibe kezd az egész társaság.
A blúz ujja elég szűk, nem könnyű felerőszakolni a lábunkra. Végül mégis sikerül és bevonulunk.

Lábunk között a meggypiros blúz nyakkivágása, hátul középen a cipzár.
A laktanya parancsnoka ott áll az ebédlő közepén. Elsápadt, amikor megpillant bennünket, de mire

szóhoz jutna, Jani már javában kanalazza a levest. Zsivótzky Gyula jön szembe, visszahőköl, amikor
meglát. Aztán lassanként erőt vesz magán.

– Csinos vagy, Gyurika – mondja. – Hol dolgoztatsz?
Este berohan valaki.
– Óriási, óriási! – ordítja. – A legnagyobb üzlet. Felfedeztem a városban egy magyar

bőrdíszművest, azt mondta, hogy nekünk mindent fél áron ad, és ha elég sokan megyünk, még egy nagy
szuvenír is lesz.

Másnap meccs után felcihelődünk mind a tizenketten, és elindulunk a város felé.
Megállítunk egy buszt. A tulajdonos a kalauz, az unokaöccse vezeti a kocsit. A jegy ára fejenként

100 cruzeiro.
– Várjatok – mondja Felkay. – Én alkuszom ebből.
Jó tíz percnyi dühödt mutogatás, a kalauz tajtékzik, de végül beadja a derekát.
– Sikerült egy nagykereskedelmi árat kicsikarnom – mondja Róka. – Tizenkettőnket bevisz ezerért.
Az „idegenbe szakadt hazánkfia” – nagyszakállú, de ettől eltekintve határozottan madárszerű öreg

bácsika – sikongó lelkesedéssel fogad bennünket.
– Magyarok! – kiáltja. – Véreim. Akarjátok a szívemet?
Bevisz a raktárba, pillanatok alatt kirámoljuk az üzletét. Éppen nagy árleszállításban van. A

cédulákon a régi ár mindenütt áthúzva és alatta vastagon pirossal az új ár, rendszerint a fele a
régieknek. Kiválasztok egy jóképű levéltárcát.

– Tudtam – kiabálja az öreg. – Tudtam. A legszebb darabom. Rögtön rátaláltál. Hiába, magyar
ízlés.



A brieftaschni régi ára 1600 cruzeiro, a leszállított ára 1000.
– Neked nyolcszázért odaadom – mondja az öreg. – Nektek mindent, véreim.
Könnyekig meghatódunk. Most egy csésze kávé következik, aztán jön az óriási nagy szuvenír. Kihoz

egy kosár bőrt. Sokszínű darabkák, a legnagyobb talán tenyérnyi.
Kajmán – mondja az Öreg. – A legfinomabb. Ezt is nektek. Mindent nektek.
Pillanatok alatt szétkapkodjuk és hálálkodva távozunk. Az öreg könnyes szemmel integet utánunk a

küszöbön.
Másnap moziba megyek Rókával. Van még időnk, sétálgatunk, és egyszerre torpanunk meg egy

fényesen kivilágított gyönyörű bőrdíszmű-kirakat ellőtt.
– Róka – mondom. – Látod, amit én látok?
Persze, hogy látja.
Ott az én levéltárcám – hatszázért.
Róka – hasonló szuperkedvezménnyel – ezerkettőért vett tegnap egy cipőt az öregtől.
Ugyanaz a cipő itt nyolcszáz.
– Tyű!… – mondjuk, és mélységesen szégyelljük magunkat. Így még senki sem ejtett át bennünket.

Próbáljuk kibogozni az eseményeiket és lassan rájövünk a turpisságára.
Az öreg tudta, hogy mi nem vagyunk tisztában az itteni árakkal. Új cédulákat pingált tehát. A

valódinál jóval magasabb árat írt rá, e fölé egy még sokkal magasabbat és ezt aztán át is húzta.
– De ittunk egy jó kávét – mondja Felkay.
Számolgatni kezdünk. Kiderül, hogy itt egy dupla – magyar pénzre átszámítva – három fillérbe

Ikerül.
– Azanyád, öregúr! – mondja Felkay. – De legalább kaptunk pár kvadrát finom kajmánbőrt.
A pár kvadrát finom kajmánbőrt később Pesten elvittük egy cipészhez. Csak nézett ránk.
– Mit alkarnak ezzel?
– Egy pár cipőt, ha lehetne.
– Ebből?
Elővette az árt és pillanatok alatt pelyhes cafatokra boncolta a kajmánbőrt.
– Lakkozott itatós – mondta. – Mennyit adtak ezért?
Gyorsan kiosontunk az üzletből.
Szerencse, hogy még Porto Alegrében minden megtérült.
A torna döntője, a magyar-szovjet meccs előtt mindkét csapat 50-50 kiló kávét kapott a

rendezőktől.
Az Universiade után átruccantunk Rióba, két teljes napot tölthettünk a világ legszebb városában.
José, a brazil válogatott tagja nagyon hozzánk melegedett, ő is elkísért bennünket.
A zömök, fekete fiú rikító piros inget viselt, valami egészen furcsa, fényes anyagból. Mintha

viaszosvászonból szabták volna az ingét.
Ült mellettünk a buszon és folyt róla a veríték.
– Nem meleg ez az ing? – kérdeztük.
– Meleg vagy nem meleg, hordani kell – mondta.
– Hogyhogy kell? Valami egyesületi jelvény vagy talán szívgárda?
Nevetett.
– Dehogy. A zsilettek ellen. Erről a fényes felületről lecsúszik a zsilett és szerencsés esetben csak

kisebb sebeiket ejt.
Most már végiképp nem értettük.
– Az ember itt vagy milliomos – mondta –, vagy megtanul verekedni. Most a zsilett a legdivatosabb



fegyver. Nyolc-tízméteres madzagot fűznek bele és olyan ügyesen dobják, hogy egy pillanat alatt
elvágja az ember nyaki ütőerét. Ide hallgassatok, ajánlók egy fogadást. Hátrakötitek a kezem és úgyis
megverem bármelyiketeket. Persze csak úgy barátságosan.

– Hát ez meg hogy megy?
– Úgy, hogy rúg az ember. Torkon rúgja az ellenfelét, vagy akár egyenesen arcba is.
Kapitányi mivoltomban önkéntes jelentkezésre szólítottam fel a társaságot, de mindegyikük gyorsan

kinézett az ablakon.
Inkább kimentünk a tengerpartra focizni.
A Copacabana Beach persze világhírű. Az út túlsó oldalán szuperszállodák sorakoznak, csupa

fehér márványba faragott bárányfelhő. A partmenti homokon pedig a fekete brazil srácok fociznak.
Kilométerhosszan csupa futballpálya az egész part, ahogy végigkocsiztunk a plage-on, legalább
négyszáz hevenyészett kaput számoltam meg.

Rengeteget írtak már arról, hogy a brazil futballhegemónia tulajdonképpen innen ered. A bokáig érő
homokban nem pattan a labda, a levegőben kell lekezelni és tovább adni.

Én fociztam a Copacabana Beachen, kiálltunk a vézna kis néger gyerekek ellen.
Most persze az lenne a mókás, ha elmondanám, hogyan csináltak belőlünk bohócot, hogyan rúgtak

ötszáz gólt a kapunkba. Csakhogy erről szó sincs.
Fej-fej mellett haladtunk és a mérkőzés egész tartama alatt egyenlő ellenfeleknek bizonyultunk.
A mérkőzés öt percig tartott.
Akkor aztán lerogytunk és nézegettük a szemünk előtt táncoló tüzes karikákat.
A forró, lágy és mély homokban futkározni valami hihetetlenül nehéz munka. Pillanatok alatt

dobolni kezd a halánték, kiszárad a torok, beáll az agónia.
Felkay már a második percben csak hörögni tudott.
– Feladom – sípolta megfelelő tüdőhangok kíséretében. – Nem vagyok teve, hogy a sivatagban

rohangáljak.
Mondom, az ötödik percben aztán mindnyájan ott lógattuk már a nyelvünket Róka mellett a

homokban és attól fogva csak néztük a vézna kis srácok játékát. Később egyre melegebb lett,
behasaltunk a tengerbe és onnét néztük tovább.

Aztán lassan leszállít a nap, fantasztikus színeket festett az égre és a vízre. Akkor megint
kimásztunk a homokba és úgy néztük őket.

Később bementünk, megvacsoráztunk, majd kiálltunk a teraszra és ők még mindig fociztak.
Vágtattak, cseleztek, a fejükön, térdükön, vállukon táncoltatták a labdát … talán már ötödik vagy

hatodik órája szüntelenül, halálos csendben.
Olyan volt a játékuk, mint valami áhítatos szertartás, az arcukról is földöntúli elragadtatás

sugárzott.
– Hallgass rám, Miklós – mondtam Ambrusnak. – Most nagy kijelentés következik. Kérlek, lehet,

hogy tévedek, de valahogy úgy érzem: ezek a srácok talán még Karinthy Cininél is jobban fociznak.
Utolsó riói napunk reggelén előállt a busz, felvittek bennünket a Corcovadóra.
Csodálatos szerpentinen kanyarogtunk egyre feljebb és feljebb, mintha egyenest a tengerből

emelkedtünk volna ki. Messze a hegyoldalban egymás hegyébe hányt, ijesztően romantikus, fából,
bádogból és kéregpapírból összetákolt kunyhókat pillantottunk meg.

– A favella – mondta José. – Rió nyomornegyede. Aki nem látta, el sem képzelheti, milyen
körülmények között élnek ott az embereik. Dante fantáziája semmiség volt ehhez képest.

– Menjünk be — mondtam. – Nézzük meg.
– Azt lehet – mondta Jose. – Bemenni lehet. Csak kijönni nem. Külön rendőrsége van a favellának,



maguk toborozzák. Kívülről érkezett ember élete egy percre sem lenne ott biztonságban.
A busz megállt, néhányan fényképezni kezdtek.
A lejtő tetején egy pár tarka rongyokba öltözött, szörnyűségesen sovány, barna ember jelent meg. A

következő pillanatban kőzápor zúdult a buszra, a sofőr ijedten lépett újra a gázpedálra.
Aztán megálltunk a Corcovado legtetején, a negyvenméteres, betonból készült Krisztus lábánál.
És itt – talán életében először – egyszerre hallgatott el ez az egész nagyhangú társaság.
Hát, bizony… Igen, képeslapokról már mindannyian ismertük ezt a panorámát, de így, szemtől

szembe … hát elszorult egy kicsit a szívünk.
A mélyben a tenger, fenn a sugárzó kék égbolt, a reszkető fények és a harsány színek játéka,

szülőföldünknek, az öreg földgolyónak kimondhatatlan szépsége kizökkentett bennünket kötelező
flegmánkból és egy percre még feltétlen reflexszé vált második jelzőrendszerünk, a szakadatlan
szamárkodás is cserben hagyott bennünket.

Visszafelé jövet is hallgattunk a buszban, Korényi Olga, a hátúszó, az élménytől lenyűgözve
kapaszkodott egy hevederbe. A sofőr viszont egyre idegesebben tekingetett hátra a kalitkából. Félúton
meg is állít lés bejött az utastérbe.

– Az Isten szerelmére, engedje már el azt a madzagot – kiáltott Korányira. – Az ember megőrül a
szakadatlan csengetéstől.

Szóval… nem kell bennünket félteni. Önkéntelenül is visszatalálunk.
Alig értünk haza Budapestre, már újra indulni kellett. Ezúttal nem nyugatra, hanem keletre. Brazília

helyett Japánba.
Tudniillik, szeretem a változatosságot. Egymás után következő útprogramjaim összeállításánál is

szigorúan ügyelek arra, nehogy valamiképpen unalmas legyen a dolog.
Hová mehet Brazília után az ember?
Hollywoodba?
Nem, nem, az lassan kimegy a divatból.
Balira?
Fahéjtestű nők virágfüzérrel a holdfényben. Giccs.
Különben is: ki győzi?
Japán?
Lássuk csak. Tulajdonképpen … Nos jó, legyen Japán … Azt hiszem jobb, ha ezen a ponton

felhagyok a nyegléskedéssel. Lelki szemeimmel látom a türelmes olvasóit, amint valami masszív
tárgy után nyúl, hogy fejemhez vágja.

Az igazság az, hogy az 1963-as esztendő jó részét hálarebegésekkel töltöttem. Egy esztendő
leforgása alatt eljutni Brazíliába is, Japánba is – és mindezt Budapestről… Tehát hálás voltam
először is annak a remek és körmönfont embernek, aki a vizet kitalálta, továbbá nem győztem eléggé
ünnepelni azt a lánglelkű férfiút, aki a labdát adta a világnak, aztán kegyelettel emlékeztem meg arról
a nemes egyénről – akinek önmagamat köszönhettem.

Tulajdoniképpen már nem is éltem hiába. Lesz, mit mesélnem az unokáimnak. Valahogy úgy érzem:
aki unokáikra tesz szert, és aki tud ezeknek az unokáknak valami szépet mesélni… annak érdemes volt
meglátni a világot, ezt a földgolyóbist, amelynél drágább van, de jobb nincs.

Mindezt csak annak bizonyítására, hogy olykor filozofálni is szoktam és gondolataim – magvasság
dolgában – legalábbis a tangazdasági fajdinnyékkel vetekednek.

Most pedig előre Japánba, az 1963-as előolimpia tornájára!
Az útvonal?
Nos, az megint az Ezeregyéjszaka meséiből való. Bécs – Frankfurt – Róma — Kairó – Karacsi –



Kalkutta – Bangkok – Hongkong – Tokió.
Frankfurttól a japán légitársaság különgépén repülünk. Ez nem akármilyen madárka, kétszáztíz jól

megtermett utast hurcol a szárnyai között.
Úgy nagyjából a világ kétszáztíz legjobb sportolóját.
Frankfurt a gyűjtőpont, itt szalad össze az előolimpia valamennyi részvevője, hogy innét aztán egy

truppban repüljön tovább Tokióba.
Aligha volt még ilyen repülőút.
Amerikai atlétáik, román lövészek, szovjet súlyemelők, svéd úszók, brazil kosarasok.
A hangulat a start pillanatában eléri a tízezer méteres magasságot és kerek 23 órán át ott is marad.

Énekelünk, mint a megszállottak, Ann Christine Hagberg az ultastér kellős közepén tvisztel Genhardt
Hetzcel, a kétméteres brazil kosarasok pedig üléstől ülésig járnak, hordozzák gitárukat, mindenkinek
elpengetik és eldalolják a nótáját.

Egy szegény, sápadt, beteg öregember van az egész gépen: Boros Api. Huszonhárom órán át lóg
egyhuzamban a csomagtartó rúdján, és meredt szemekkel nézi a brazilokat.

– Csak már ezeket ne látnám — mondja. – Mi az ördögnek szaladgálnak jobbra-ballra? Hát persze,
hogy himbálódzik a gép. Ottó, Ottó, nagyon csodálkozom rajtad, fiam. Hát nem megmondta az
asszony, hogy…

Kairó után, az Indiai-óceán fölé érve valóban himbálózni kezdett egy kicsit a gép. Légzsákok jöttek,
zuhantunk, felkapaszkodtunk, megint zuhantunk…

A társaság nagyon hamar alkalmazkodott ehhez a függőleges irányú mozgáshoz. A ratzeburgi fiúik,
az NSZK olimpiai bajnok nyolcasának tagjai indították él a kórust, de egy perc múlva mindannyian
velük bömböltük:

– Hóóó… – amíg emelkedett a gép és – … rukk – amikor zuhanni kezdett.
Api elvett a japán stewardess tálcájáról egy meleg vízbe mártott törülközőt és szenvedő arcára

terítette. Karacsi előtt kiosztották a repülőtársaság ajándékait. Kimonókat kaptunk, getákat és
legyezőket. Persze, rögtön fel is öltöttük a japán viseletet.

Hát nem mondom, Kiki Canont még kimonóban is érdemes volt megnézni, de Pócsik-szan
például…

Érdekes, hogy ő viszont az én megjelenésemet fogadta fuldokló kacagással. Sose volt valami
kifinomult Ízlése ennek a Pócsik Dénesnek.

Néhány órával később már a Ginza forgatagában sétáltunk. Az úttesten nyolcas sorokban
száguldoztak a kocsik, a járdán szerény számítás szerint ötszázmillió japán gyűrődött.

Nézd, Jani! – mondta hirtelen Kanizsa Komádnak. – Ott egy japán nő.
– Hol? Hol?
Volt persze ennek a naiv kis párbeszédnek nagyon mély, igaz értelme is. Hogy a járdán adott

pillanatban legalább nyolcszázezer japán nő nyüzsgött, az teljesen mellékes. Kit érdekel
nyolcszázezer nő.

Míg viszont egy…
Arra nagyon vigyáztunk, nehogy letérjünk a Ginzáról. A világért se fordultunk volna be egy

mellékutcába. Tokióban nem nagy művészet eltévedni. Ilyen esetiben viszont esetleg évekig sem
keveredik elő az ember. Persze, buddhista szerzetesnek bármikor beállhattunk volna, ez a lehetőség
azonban – tudja az ég – nem tűnt túlságosan vonzónak.

Tény, hogy Tokiót senki sem ismeri. Legokosabb, ha az ember taxiba ül és térképet nyom a sofőr
kezébe, hogy úgy nagyjából hová is akar menni. Az utcáknak nincs nevük, a házaikat nem számozzák.
Ha egy öreg postás meghal, azon a környéken két évig senki sem kapja meg a levelét.



Viszont udvariasak.
A buszon mikrofont szerelnek a sofőr szája elé és állandóan szól a szöveg:
– Vigyázat, most jobbra kanyarodunk. Szíveskedjék megkapaszkodni!
– A végállomáshoz közeledünk, viszontlátásra hölgyeim és uraim. Remélem kellemesen utaztak.

Végtelenül örvendek, hogy megismerhettem önöket, legyen máskor is szerencsém.
– Vigasztalhatatlan szívvel kell jelentenem, hogy a bal hátsó gumink visszaadta a lelkét

teremtőjének. Mélységesen fájlalom, hogy el kell szakadnom önöktől, viszont az eszem azt sugallja:
okosabb, ha útjukat más közlekedési alkalmatosságon folytatják.

Viszont a férfiak mind ülnek és a nők mind állnak. Hatalmas kimonó, a hátukon batyu, benne a
gyerek. A fogantyú bőrfüleibe kapaszkodnak, és keserves képpel lódulnak jobbra-balra. A férj a
kényelmes ülésről nézi mindezt, integet a picinek, barátságosan mosolyog, és vidám fintorokat vág.

– Látod, fiam – mondta Api – ezt az egyet megtanulhatnánk tőlük.
Még a torna megkezdése előtt vacsorára voltunk hivatalosak egy tokiói családhoz.
A ház ura a küszöbön fogadott bennünket, mélységes hajlongások közepette. A padlón, alacsony kis

asztalkákon már ott illatozott és párolgott a vacsora, tízmillió fogás, Kelet valamennyi íze, színe és
szaga.

– Íme – mutatott a házigazda a bőségnek erre az áradására. – Íme, semmink sincs, és amink van, az
is rossz, romlott, szegényes, élvezhetetlen.

– Nem komplett az ürge – motyogta Rusorán Peti a bajusza alatt.
Bejött a ház asszonya is, idősebb japán hölgy, pazar selyem kimonóban. A gazda bemutatta:
– Ez itt a feleségem — mondta. – Ő csúnya, öreg, visszataszító és gonosz asszony.
– Ez a szokás – mondta a tolmácsunk. – Lebecsülni amink van: ezt udvariasságnak tekintik.

Másrészt így akarják kiprovokálni a vendég tiltakozását, dicsérő szavait.
Mi is hajlongani kezdtünk tehát, Gyarmati Dezső angol bókokat mondott enyhén Óbudai

tájszólással.
– Ide hallgasson, mester – fordult megint Rusorán Peti a tolmácshoz. – Lehet, hogy a vacsorát

lebecsülte a gazda, de amit a feleségéről mondott… abban azért van valami…
Két nappal később megjelentünk az uszodában, hogy – jobb híján – a japán válogatottal játsszunk

néhány mérkőzést. A küszöbön persze földbe gyökerezett a lábunk.
A türelmes pesti olvasónak persze nem kell már elmesélnem ennék a kacsalábon forgó vízi

palotának ezer szépségét. Azóta végignézte az olimpiát, látta ezt a kagyló alakú, fantasztikusan ősi és
elképesztően modern építészeti csodát, meggyőződhetett róla, hogy ez bizony nagyon különbözik
mindattól, amit mi „uszoda” fogalmon valaha is értettünk, erről a szóról gondoltunk vagy képzeltünk.

Mi viszont akkor láttuk legelőször és… szóval néhány másodpercre megfeledkeztünk a
flegmánkról, elállt a lélegzetünk.

Annyira, hogy a japán válogatottat is csak nagy nehezen tudtuk 9:1-re megverni.
Másnap is játszottunk – 6:1-re, harmadnap is – 10:2-re.
Aztán kijelentették, hogy ez volt az utolsó meccs, most már törődhetünk egy kicsit önmagunkkal is.

Elmentünk bevásárolni, irány a tranzisztoros piac. A zsebpénz nem éppen dáriusi, meg kell hát rágni
minden jent. Elszéledtünk, egyszerre csak Dömötör rohan libegve.



– Fantasztikus! – kiabálja. – Megvan. Erre gyertek.
Egy bódéra mutat, háromezer jen egy Sony, ott a tábla a kirakatban.
– Várjatok – mondja Gyarmati. – Ezt nem szabad elhamarkodni. Öten vagyunk, az öt Sony, itt már

nagykereskedelmi árat kell számítani. Én lealkuszom kettőezer-nyolcszázra.
– Ha kettőezer-ötszázért megkapod, akkor nekem is hozhatsz egyet – mondja Markovits Kálmán,

aki világéletéiben gáláns ember volt.
Suta bemegy, az üvegen át látjuk, hogy nagyiban mutogat a kereskedőnek. Akkor a kereskedő

mutogat, aztán megint Gyarmati, szóval alkusznak. Látjuk, hogy a kereskedő ír valamit egy papírra,
barátságosan mutatja Sutának, mire Gyarmati elsápad és kifordul az üzletből. Odarohanunk.

– Na, mi van?
Legyint.
– Mi volna? Leengedett tizenöt százalékot.
– Óriási. Akkor darabját kétezer-ötszázötvenért.
– Fenét – mondja Gyarmati. – Huszonötezer-ötszázért. A készülék eredeti ára harmincezer.
– Hogyhogy? Hiszen a kirakatban csak háromezret írtak ki.
– Dehogyis! Két tábla összecsúszott. Az utolsó nullát eltakarta.
Délben – kárpótlás? – csodálatos kirándulásra visznek bennünket. Ez a japán úszószövetség külön

akciója, az előolimpia valamennyi „vizes” versenyzőjét buszra ültetik. Felmegyünk a Hakone-hegy
csúcsára.

Bámulatra méltó tiszteletet parancsoló óriás ez. Nem is mai gyerek már, örökké fehér hósipkát hord
a feje búbján. Ijesztő szerpentineken kanyarog a busz, a távolban gejzíreik lövellnek habtisztán és
kénszagúan a magasba, köröskörül csupa szikla és csupa virág minden. Valahonnét irdatlan
messzeségből méltóságteljesen úszik velünk a Fudzsijáma.

Félúton egy hirtelen kanyar és megint csodálkozni kell. A sziklák között hatalmas tengerszem.
Sötétzöld vizén motorcsónakok vágtatnak, a távolban fehér pihék a vitorlák.

Ebéd egy szuperluxushotel panorámaablaka mögött, háttérben a széles, barátságos tóval, a
Fudzsijámával, a gejzírekkel, a virágokkal … nagyon jó élni!

Ebéd után – valamit a sportért is! – nemzetközi foci a sziklák között. Ellenfelünk az NSZK
válogatottja: Küppers, Hetz, Klein, Sátori. Dömötör Zolival, Gyarmatival és Konrád Janival
megmutatjuk nekik, hogyan is kell tulajdoniképpen űzni ezt a játékot. 3:1-re „leiskolázzuk” őket.
Revans Bernért.

Visszafelé egy ötven méter magas Buddha-szoborba botlunk. A belsejében múzeumot rendeztek be.



Gyarmati Dezsőben felbuzog a művészettörténész, leszurkolja a 100 jenes belépődíjat és eltűnik a
Buddha gyomrában.

Leülünk a szikláik közé, napozunk, várunk. Fél óra múlva megdicsőült arccal bukkan elő.
– Ez valami csodálatos volt – mondja. – Kincseskamra. Az örök értékek valóságos tárháza. Ami

maradandót Kelet művészete az évezredek során csak létre hozott, azt itt mind egy rakáson találjátok.
Ezt nem szabad kihagyni.

Fellelkesedünk, kifizetjük mi is a 100 jeneket és lemegyünk egy pár lépcsőn.
Nyirkos penészszag, sötétség, doh. Valahonnét víz csepeg a nyakunkba. Inkább sejtünk, mint látunk,

de amit látnunk kellene, még csak sejtésre sem érdemes. Három nyamvadt kis szobor. Tajtékozva
tapogatózunk fel újra a lépcsőn. Gyarmati vigyorogva áll a küszöbön.

– Na? – mondja. – Csodálatos volt?
– Csodálatos – mondom. – Csodálatosan csodálatos.
Délután a tokiói Testnevelési Főiskolán várnak bennünket, néhány vizsgálatot akarnak végezni

rajtunk, mint egykori olimpiai bajnokokon, vagyis Különleges Embereken.
Mindenekelőtt felveszik a testméreteket. Fantasztikus mérések következnek, ezek a japánok egész

egyszerűen mindenre kíváncsiak, fejtől lábig és vissza mindent lemérnek az emberen.
Az eredmény izgalmas. Kiderül, hogy a japán ideált én közelítem meg a legjobban, Boros,

Gyarmati, és Konrád különleges méretei viszont csodálatra ingerlik a docenseket, adjunktusaikat és a
kedvesnővéreket. Végül még a zsírréteg vastagságát is lemérik az ember derekán. Egy olyan
ruhacsipesz-féle műszert akasztanak az oldalunkra. Kanizsa derekáról egész egyszerűen lepattan, ez a
Tivadar lassanként teljesen elszikkad. Konrád Janival és Felkaival vívok nagy versenyt zsírréteg
terén, végül – diadalmaskodom felettük.

Boros Api megússza, hogy őt hirdessék ki abszolút elsőnek. Kijelenti, hogy az ilyenfajta
vizsgálatok csiklandoznak és ő allergiás a csiklandozásra.

Végezetül barátságosan felszólítanak bennünket, hogy szökdeljünk öt percig, utána majd lemérik a
pulzusunkat és a vérnyomásunkat.

Api máris belekezd a monológba:
– Hát ne éljek, ha hajlandó vagyok öt percig ugrándozni ezeknek a kedvéért. Tessék, most meg már

bohócnak nézik az embert. Ottó, Ottó, hová jutottál, nagyon csodálkozom rajtad. Pedig emlékezz csak,
hányszor megmondta az asszony…

Gyarmati Dezső áthidalja a nehézségeket, angolul közli az adjunktusokkal, hogy a mi speciális
magyar edzésprogramunk kifejezetten tiltja az ilyenfajta ötperces szökdeléseket.

Az adjunktusok csodálkoznak:
—De kérem, a mi sportolóink a rendszeres gimnasztika sarán sokszor öt percet is szökdelnek.
Suta elnézően mosolyog:
– Ezt nem vitatom. A mi számunkra azonban tilos a szökdelés. Nagyon kérem, hogy érjék be

ennyivel, máris többet árultam el, mint szabad lett volna.
Az adjunktusok összenéznek, aztán gyorsan jegyezgetni kezdtek. Lehet, hogy azóta a japán

válogatott műsoráról is lekerült a szökdelés?
Este – több oldalról megnyilvánuló óhajnak eleget téve – elvisznek bennünket a gésákhoz. Istenem,

emberék vagyunk.
A színpadon nemzetközi varietéműsor, amerikai zsonglőrök, nyugatnémet zenebohócok, török

erőművészek. Valahogy nem tudjuk megfelelő érdeklődéssel kísérni művészetüket.
A gésáik ugyan rendes, földig érő kimonót hordanak, csak éppen oldalt a derekukig felvágták.

Kétszáz kislány dolgozik ebben a helyiségben, mindegyikük kis névtáblát visel, meg egy számot, hogy



ha a vendég netán összebarátkozott volna valamelyikükkel, legközelebb újra rátaláljon.
Italt hoznak, a lányok töltenek, koccintanak, mosolyognak, jópofák, kedvesek, oda is bújnak az

emberhez és aztán … ez minden.
Fél kettőkor megszólal egy csengő, akkor a gésák mind felállnak, meghajolnak, megéljeneznek

bennünket s aztán eltűnnek. Lejárt a munkaidejük.
A mulató előtt motorokon és autókban várja őket férjük és vőlegényük. Konrád Jani utánuk rohan,

aztán lógó orral jön vissza.
– Becsaptak – mondja. – Felháborító.
Kísérőnk kárpótlásul elmesélni Japán történetének legtündéribb gésakalandját.
Arról van szó, hogy a gőzfürdőkben is lányok szolgálják ki a férfikuncsaftokat. Masszázs, illatos

olajokkal való kenegetés, meg ez, meg az. Aztán, ha a helyzet esetleg válságosra fordul, akkor …
végigöntenek a kuncsafton egy pohár jéghideg vizet, mire az tüstént jó útra tér.

– Egy ilyen vendég három ízben is megjárta – hallgatjuk a sztorit. – Elhatározta hát, hogy még egy
kísérletet tesz, de most már túljár a kislány eszén. Ment újra minden a maga rendjén, masszázs,
olajozás, kenegetés. Az illető már fészkelődni kezdett, a gésa nyúlt a pohárért. A vendég felpattant,
kitépte a kislány kezéből a poharat, felhajtotta, megitta. A víznek különös íze volt, de a hatás nem
maradt el. A kislány ellenállása végképp megtört.

– Na és, na és? – szólt közbe izgatottan Rusorán Peti.
– Egy hétre rá megtartották az esküvőt.
– Puff neki! – mondta Peti némileg csalódott arccal.
– Az ismerősömet nem hagyta nyugodni a gondolat: mi is volt hát a döntő momentum, amely végül

is felé hajlította a kislány szívét? „Te csacsi – mondta az asszonyka –, hát amikor kiittad azt a pohár
hajszeszt. Ilyen szenvedélyről eddig még csak álmodni sem mertem.”

– Főúr, főúr! – ordított Kamrád Jani. – Kérek egy pohár hajszeszt.
Jó későn mentünk haza, gondoltuk, másnap délig alszunk.
Laky Károly már nyolckor ránk zörgetett:
– Ébresztő, gyerekeik. A japánok még egy edzőmérkőzést szeretnének játszani.
Lekóvályogtunk az uszodába, beestünk a vízbe. Játszadoztunk, aztán megtörölköztünk és

csomagolni kezdtük a holmit.
Mire újra kinéztünk az ablakon, már az utcán volt a lap a rikoltó szalagcímmel: „Vízilabdában:

Japán-Magyarország 4:3.”
Lehet, hogy annyi volt az eredmény. Mi igazán nem számoltuk. Tulajdoniképpen még sapkát sem

vittünk magunkkal erre a kedélyes, utolsó edzőmérkőzésre.
Hát a japánok számolták. Sőt, telekürtölték vele a világot, minden valamirevaló távirati irodát

külön felhívtak, hogy közöljék az előolimpia legfantasztikusabb meglepetését.
Érdekes: az előző három mérkőzés eredményéről egyetlen szó sem esett.
A legendás távol-keleti vendégszeretetnek is megvannak a rejtett buktatói…
Pestre érkezve – legalább volt miért magyarázkodnunk.
No de alig telt el egy röpke esztendő, már újra Tokió felé fütyült velünk az óriás gép.
Tokió olimpiája.
Villanások jelentkeznek.
Bene hajszálfinom cselekkel vágtat át az egyiptomi védelmen, elegáns gólt pofoz a balsarokba.

Mint futballon nevelkedett pestiek, az öklünket rágjuk örömünkben, és égre emelt tekintettel
sziszegünk a csodálattól.

A lelátón hatvanezer japán – meg se mukkan.



Orbán felugrik, csukamozdulattal fejel el egy labdát, aztán elterül és ülve marad a földön.
A lelátón hatvanezer japán kacag, visít és tombol jókedvében.
Csernai kiugrik, félmagas beadás száll, a tatabányai fiú ráfordul, de rossz az irányzék valósággal

kirúgja a labdát a stadionból.
A lelátón hatvanezer japán ünnepli a bámulatos teljesítményt. Láttátok, mekkorát rúgott, ezt már

nevezem…
Ennyit a japán ember és a labdarúgás viszonyáról.
Később elmentünk egy baseballmeccsre.
A pályán semmi sem történt, mi unott képpel meredtünk egymásra, a lelátón meg hatvanezer japán

törte kezét-lábát a gyönyörűségtől.
Szurkoltunk Polyáknak. Kozma Pisti mellettem ült, a szívem mélyén valahogyan biztosra vettem

Imre győzelmét. Pista viszont még csak készült a mérkőzésre és a szövege fantasztikus volt.
Szakadatlanul ellenfeléről, Ruruáról beszélt.
– Menjetek, fiúk, mondjátok meg ennek a Rurua gyereknek, hogy ne álljon ki Pisti ellen. Mit akar a

134 kilójával Pisti ellen ez a könnyűsúlyú gyerek? Hiszen Pistinek a döntetlen is elég. Menjetek fiúk,
beszéljétek le róla. Miért tenné ki magát egy ilyen súlyos megrázkódtatásnak? Csak nem akarja egy
életre megutálni a birkózást ez a törékeny csecsemő?

Ez a férfias és hetyke szöveg persze kiáltó ellentétben állt Kozma teliholdra emlékeztető
sápadtságával, üveges szemeivel, reszkető kezével.

A Rurua gyerek persze kiállt Pisti ellen.
Amikor bemutatták őket egy kicsit elszorult a szívünk. Jó, hogy Rurua gyerek 14 kilóval könnyebb

volt a Kozma gyereknél, de ez a csekély különbség alig látszott meg rajtuk. Két emberfeletti méretű
ember, két kolosszus állt a szőnyegen.

Az utolsó három percet egymás karjaiban pihegték végig. Álltak a szorító közepén, szorították
egymás derekát, mint két verítékező, féligsült őslény. Pisti bágyadtan lógott Rurua válla felett.

Akkor persze már csak hörögni tudtam:
– Pistiii … Pistiii .. már csak egy perc … bírd ki valahogyan!
Akármi legyek, ha nem kacsintott egyet.
Maga a gesztus persze még mindig fickós volt, nagylegényes. Tessék, milyen erős vagyok, lám, még

kacsingatni is tudok. A fintor viszont egy agonizáló nagybeteg ember utolsó rebbenésére
emlékeztetett. Fél szeme már örökre lecsukódott, most lassan leereszkedik az a vérben úszó másik
szem is, aztán vége, jöhetnek a feketepemzlis lovaik.

Pár perc múlva, amikor már végképp letettünk arról, hogy Pistit a levegőbe dobáljuk, még mindig
lihegve mondta:

– Engem nem érhet gáncs. Én figyelmeztettem, hogy ne álljon ki Pisti ellen…
Időnk legnagyobb részét az uszodában töltöttük.
Egyik edzésünk néhány perces késéssel kezdődött, az amerikaiak éppen akkor rendezték utolsó

válogatóversenyüket a 4x200-as váltóra.
A kilencedik helyezett 2:01-et úszott 200-on.
Valahogy az jutott az eszembe, hogy Európa még egy utolsó nagy üzletet bonyolíthat le az

úszósportban. Legokosabban teszi, ha összes parafás pályakötelét eladja egy dugógyárosnak, aztán –
úszás helyett – sürgősen valami más szórakozást keres.

A Négy Nagy vízilabdaedzései izgalom tekintetében felértek a New York-i Luna-park
szellemvasútjával. A pólótorna valamennyi esélyese örökké ott ült, kémkedett a lelátón, szorgalmasan
jegyezte az ellenfél támadásszövéseit, formáját, megingásait, sebezhető pontjait. Mindenki mindig



gyenge ellenfeleket választott edzőtársként, hogy nagy gólarányú győzelmeket érhessen el, de titkaiból
mégse áruljon el semmit.

Ott ült az egész nemzetközi bírótestület is, az edzéseket is ezek a kiválóságok vezették, mintha tudat
alatt előítéleteket akartak volna gyűjteni: ez a csapat gyenge, már nem is nyerhet, ez a játékos
erőszakos, gyakran ki kell majd állítani, az pedig sunyi, megjátssza a visszahúzásokat, be akar engem
csapni. Valóságos tőzsde volt ez, a csapatok árfolyamai edzőmérkőzésről edzőmérkőzésre, szinte
percenként változtak. Elég volt egy kihagyott ziccer, hogy a csapatot végképp eltemessék, elég volt
egy formás gól, hogy újra esélyesnek tekintsék a gárdát.

Tokió nagy favoritja a jugoszláv válogatott volt.
Kitűnően játszott ez a csapat. Idősebb játékosai még erejük teljében voltak, a fiatalok már jócskán

beértek. Az olimpiai pszichózis is őket segítette. Évtizedek óta annyi tornán, annyi olimpián lettek
már másodikak, annyiszor fordult már elő, hogy néhány ezrednyi gólarány-differencia ütötte el őket a
végső győzelemtől… igen, tokiói győzelmük afféle költői igazságszolgáltatás számba ment volna.

És a játékvezetői karban, bizony mindig is akadtak poétikus lelkek.
Csak természetes, hogy erre a hangulatra még ők maguk is rájátszottak. Fűnek-fának híresztelték,

hogy három legjobb játékosuk Tokió után végiképp visszavonul, igazán, milyen szép is lenne, ha
aranyéremmel koronázhatnák meg nagyszerű pályafutásukat… Óh, óh…

No de szóvirággal még senki sem nyert olimpiai bajnokságot. Legelszántabb ellenfeleink –
dicséretükre váljék – tettek is egyet mást a nagy cél érdekében. A kemény edzésen, szakszerű
felkészülésen kívül például kéthónapos amerikai portyát bonyolítottak le.

És erre az álomszép utazásra vendégként magukkal vitték a vízilabdavilág legnagyobb tekintélyű
játékvezetőjét, a belga Bauwenset. No nem, persze a világért sem „azért”

… csak éppen hogy legyen egy semleges bíró, aki az amerikai meccseiket levezeti.
Mi – természettudományos gondolkodás- módunkat néhány pillanatra meghazudtolva –

mindenesetre buzgón imádkoztunk, nehogy a Board valamiképpen pont Bauwenset küldje ki a tokiói
jugoszláv-magyar levezetésére.

A torna előre elkönyvelt és nagybetűkkel írott esélyesei tehát Muskatirovicsék voltak. Mi
szorongva jártunk az uszodába és nagyon-nagyon gyengén muzsikáltunk az edzőmérkőzéseken.

Aztán hirtelen történt valami. Egyik este – érthetetlen módon – futni kezdett a gépezet,
nekilódultunk és utolsó edzőmérkőzésünkön egészen nagyvonalú játékkal 12:2-re vertük az
amerikaiakat.

Nem volt ez csekély teljesítmény, hiszen az amerikaiak betyárosan kemény csapattal jöttek,
előzőleg a jugoszlávok is csak véres verítékkel verték őket 5:3-ra, az olaszoktól pedig épphogy
kikaptak (4:3).

A tokiói vízilabdatorna hírszolgáltatásáról csak annyit, hogy ez a mérkőzés este hétkor ért véget.
Fél nyolckor pedig a nemzetközi úszószövetség főhadiszállása, az egész Dai Ichi hotel tele volt a mi
nagy játékunk hírével, egyszeriben elsőrendű esélyessé léptünk elő.

Tulajdonképpen ettől kezdtünk csak szurkolni úgy istenigazában.
No, a selejtezőkön viszonylag simán átevickéltünk. Csak a hollandok elleni 6:5 keltett némi

hátborzongást, de hát itt is 6:2-re vezettünk és csak a végét „szórakoztuk el”.
A középdöntőben aztán egyszeriben összeszaladtunk a jugoszlávokkal.
A mérkőzéssel kapcsolatiban kialakult átlagos idegállapotra jellemző, hogy Szepesi György, a

magyar sikerek lánglelkű krónikása, az utolsó negyedben szívvel-lélekkel a jugoszlávoknak szurkolt
és teljesen összeomlott, amikor 4:3 után Rusorán Peti 4 méteresből kiegyenlített.

Jugoszlávnak nézte Petit.



Ezt a történetet mesélem el előbb, essünk túl a dolog vidámabb részén.
Tehát a rádióközpontiban megállapodtak, hogy a vízilabdát Szűcs Feri közvetíti, Szepesi meg

vívásra megy.
Szűcs Feri tehát időiben elindult a szállodából és megállított egy taxit.
– Do you speak English?
A sofőr büszkén bólogatott:
– Of course … sure … persze, hogy beszél angolul, ez a legkevesebb.
Szűcs Feri megnyugodott és beült a taxiba:
– Olympic Pool – mondta. – Swimming stadium …
A sofőr bólogatott és elindultak.
Szűcs Feri persze nem ismerte ki magát Tokióban. Tokióban senki sem ismerheti ki magát. Annyit

tudott csak, hogy a taxáét háromezer jen a szállótól az uszodáig. Hátradőlt hát az ülésen és nézte a
forgalmat. Egy idő múlva aztán – egyre sűrűbben – a taxiórát. Tulajdonképpen csak akkor kezdett egy
kissé idegeskedni, máikor a taxióra már négyezer jent mutatott és az Olympic Poolnak még mindig se
híre, se hamva. Megveregette a sofőr vállát:

– Hey, mister … Olympic Pool…
– Yes, yes – mondta a sofőr. – Olympic Pool.
Amikor az óra nyolcezer jent mutatott, akkor Feri megállította a taxit. Kiszállt és úszó mozdulatokat

tett. Olympic Pool – mondta bányadtan. – Úszás … pillangó … delfin…
És pillangózni kezdett a járdán. A sofőr gondterhelt arccal nézte, aztán hirtelen felderült.
– Ah! – mondta. – Now understand.
És elvitte Ferit a városi gőzfürdőbe.
Akikor már két perce játszottunk a jugoszlávok ellen és a városi gőzfürdő harminc kilométernyire

volt az uszodától. Feri – mit tehetett? – felhívta Szepesit a vívóteremben, aztán vett egy gőzfürdőt.
Szepesi Gyuri lélekszakadva érkezett. Már csak az utolsó percek kavargását láthatta. Ötven méter

magasból. Hát csoda, hogy összetévesztett bennünket a jugoszlávokkal?
No, igen. Ez lett volna a dolog vidámabb része. A szomorúbb az volt, hogy a jugoszlávok a

második negyed közepén 3:0-ra vezettek.
Szünetben némán üldögéltünk a mély víz lépcsőjén és úgy éreztük, hogy kiütöttek bennünket. A két

csapat játékereje nagyjából egyenlő. Semmi sem könnyebb, mint ilyen esetben időre játszani, tartani
az eredményt. A percek múlnak, az ellenfél egyre idegesebb, mind többet hibázik. Egy pillanatra
odaképzeltem magam a jugoszláv csapatba. Óh, milyen kaján kéjjel figyeltem volna fordított esetben
az ellenfél vergődését! Az ember ilyenkor még ugrathatja is őket. Hátat fordít nekik, visszafelé úszik a
labdával. Hirtelen megfordul, mintha elszánná magát, lövőcselt alkalmaz, aztán mégiscsak úszik
tovább hátrafelé. Esetleg szól is hozzájuk egy-két bátorító szót, tört angolsággal, no mi van ürgék,
hogy vág a bajusz, ilyesmit. Aztán sapkát igazít, nadrágot cserél, kiúszik a partra, felül a kőre,
hosszasan babrál a madzagokkal és csendes mosollyal figyeli, mint üti meg őket a guta. Hogyne,
semmi sem egyszerűbb, mint ilyen esetben elhúzni az időt.

A jugoszlávokat viszont elkapta a harctéri szenvedély, egyszerre akartak fizetni mindenért.
Tovább támadtak.
Kaptunk egy emberfórt, egykettőre belőttük. Öt méterről ejtettem Muskatirovics hálójának túlsó

sarkába.
És ettől valahogyan feléledtünk. Valami megfordult, hirtelen menni kezdett a játék. Lőttünk még

egyet, most már csak egy gól volt az előnyük.
És ami ezután történik, az már valami lidérces álom, őrület. A hátralevő tíz perc során nyolcszor



változik a játék képe, négy alkalommal holtbiztos jugoszláv győzelmet ígér, négy alkalommal pedig
úgy fest, hogy ezt a mérkőzést, ezt az olimpiát csakis mi nyerhetjük. Boros véd, megindulunk. Megy a
labda, vágtat a csapat. Megkapom, végtelenül rossz szögben állok, hétméternyire Muskatirovics
kapujától, kinn, csaknem a medence szélénél. Hirtelen elkap valami ostoba ihlet. Azt súgja, hogy
Muskatirovicsot, ezt a szuperklasszist most csak egy egészen együgyű, ostoba kis trükkel lehet
legyőzni. Bevetek egy vézna kis cselt, Muskatirovics repül át a hosszú sarokba. Az előbb bement az
az ejtés, azt hiszi, megismétlem. Gyengén, félmagasan rálövöm a rövid sarokra. Muskátli megtorpan
röptében, süllyedni kezd, kétségbeesetten kotorász a labda után.

Nézem én is, fújnánk is együtt, mind a heten, de erre már nincs szükség, a derék gólbíró emeli a
zászlókat, a derék Dirnweber kettőt fütyül, 3:3.

Muskatirovics szeméből könnyek csorognak, a másfélszeres méretű izomkolosszus idegroncsként
kászálódik ki a vízből. Nem vállalja tovább a védést. Ez a „kisdobos”-gól végleg összetörte, először
fordult elő, hogy Muskatirovicsot le kellett cserélni.

Hirtelen nagyfiúk leszünk, szűk lesz a mellény, zsebünkben érezzük a mérkőzést.
Mire Dirnweber újra sípol és kiállítja Mayer Miskát. Szandics pillanatok alatt belövi. Szinte

szétszakítja a hálót.
Újra fordult a kocka. 4:3-ra vezetnek.
Sőt!
A negyedük negyed végén Gyarmati Dezsőt is kiállítja Dirnweber. Ez a végleges K. O. Az

emberelőny biztos gól. Most könnyedén elszórakoznak négy percet és az utolsó pillanatban lőnek egy
gólt, vége. Most már tényleg húzni kezdik az időt. Hátrafelé passzolgatnak, visszafelé úszkálnak.
Kétségbeesetten üldözzük őket és közben hat nyelven sikoltozunk Dirnweber felé:

– Time … Zeit… tempó … időhúzááás…
A keményképű bécsi férfiú végre lefújja, megkapjuk a labdát. Viszem fel, látom, Rusorán Petinek

középen két toronymagas jugoszláv között lélegzetnyi fórja van. Bejátszom ebbe a résbe a labdát. Peti
alányúl, felpöccinti, abban a pillanatban két oldalról zuhan rá két torony. Peti elsüllyed, mint akit
letaglóztak, Dirnweber négyméterest ad.

Nem tudom a türelmes olvasó nyomon tudja-e követni ennek az őrült forgószínpadnak az iramát. Öt
másodperccel ezelőtt még 4:3 és emberfór az ő javukra, most meg mi lőhetünk négyméterest, vagyis
újra felénk billen a mérleg.

Azaz hogy…
Várjunk csak…
Hiszen kísért a múlt. Kétségbeejtő pontossággal ismétlődik egy négy évvel ezelőtti jelenet.
Rómában teljesen hasonló szituációban kapott négyméterest Rusorán Peti. A jugoszlávok ellen. Ki

is hagyta. Hát akkor…
A labda messze elpattant, Peti úszik érte. Lassan hozza vissza a büntetőhöz és az arca olyan, mint

egy szepegő kisfiúé.
– Elszúrom – rebegi. – Meglátod, kihagyom.
Kipróbálom a sokszor emlegetett sokk-kezelést, ordítani kezdek vele.
– A nénikédet hagyod ki. Szétlövöd a hálót!
Feláll. Reszket a szája széle. A háta mögött a mienk is. Dirnweber fütyül.
Zutty. Peti belőtte.
Égnek emeljük a karunkat és boldogan süllyedünk a víz alá. Mire újra felbukkanunk, Dirnweber

megint sípol. Mutatja, hogy elmozdult a kapus, Petinek újra kell lőnie a négy méterest.
Ez már maga a téboly.



Peti felénk fordul. Rátámaszkodik a labdára. Mintha már csak az a fehér bőrgömb tartaná a víz
felszínén.

– Most már biztos, elszúrom.
Körülálljuk mindannyian, iszonyatos gorombaságokat ordítozunk feléje. Dirnweber integet,

elfordulunk. Már nézni sem lehet ezt.
Fütty. Ordítás.
Peti megint belőtte.
Ha hirtelenjében a tanulságot kellene levonnom: ez a különbség egy 18 éves és egy 22 éves játékos

között. Az ilyesmi jelzi, hogy egy tehetséges kis srác – világklasszissá vált.
4:4.
– Egy perc! – kiáltják be a partról.
Erre a sohanemvolt, semmihez sem fogható mérkőzésre jellemző, hogy az utolsó percben is még

kétszer billen ide és oda a mérleg nyelve.
Az első: középkezdés után támadnak a jugoszlávok, Dömötör faultol a kapunk előtt. Dirnweber fúj

és határozottan emeli fel a négy ujját. Atyavilág, négyméteres! Négyméterest dobnák a jugoszlávok.
4:4 állásinál, amikor már egy perc sincs hátra, amikor már egyszerűen lehetetlen kiegyenlíteni.

Mostanáig hajszálon függött a mérkőzés – és ezzel együtt persze az olimpiai bajnokság – sorsa.
Most azonban…
Szandics fogja meg a labdát. Ez a katapultember, ez a hajóágyú. Boros jól védett mostanáig, de

négyméterest nem lehet védeni. Szandicsét meg különösen nem. Teljesen mindegy, hová lövi, átlövi a
kapus hasán, lebombázza a fejét a nyakáról. Hogy a hálót ronggyá lövi, az fix.

Dirnweber fütyül, Szandics lő és valami akkorát reccsent, mintha árboc törött volna ketté.
A kapufa! A kapufa!! A kapufa!!!
A tokiói torna legjobb lövőcsatára négy méterről nem tudta eltalálni a kaput!
Vagyis … még mindig 4:4.
– Harminc másodperc! – kiáltja Laky Károly és ez a fantasztikus tragikomédia még mindig tartogat

egy fordulatot, hogy ne mondjam „slusszpoént”. Boros kidobja a labdát, lefordul az egész csapat,
Rusorán egy pillanatra tisztán marad a jugoszláv kapu előtt.

Felnézek. A tenyerére teszem a labdát. Peti fordul és…
Ebben a pillanatban szól az időmérő sípja…
Pfű…
Ha azt mondom, hogy a lipcsei EB teljes vízilabdatornáján nem történt annyi, mint ennek a

mérkőzésnek az utolsó két negyedében akkor viszonylag még nagyon óvatosan értékelek…
De hát hol vagyunk még a végétől?
Az éjszaka tébolyult matematikai műveletekkel telik el. Ha a jugók ennyit dobnak az olaszoknak,

akkor nekünk ennyire kell vernünk a szovjet csapatot. Ha Trumbicsék ennyit kapnak, akkor nekünk …
ajaj!

Egy világos: mindenképpen meg kell vernünk a szovjet csapatot és a jugoszlávok gólaránya az
olasz meccs előtt jobb, mint a mienk.

Laky és Gyarmati elmegy a jugoszláv-olasz meccsre, mi rádión hallgatjuk. Nem jó ilyenkor
szurkolni.

Harminc másodperccel a mérkőzés vége előtt 2:0 a jugoszlávok javára. Rángatózva kapcsoljuk ki a
rádiót. Nem jó ilyenkor szurkolni.

– Csak akkor lehetünk bajnokok, ha 8:0-ra verjük a szovjeteket – mondja Kanizsa Tivadar halálos
nyugalommal, csak a fogai csikorognak.



8:0 a szovjet válogatott ellen. Ez az, ami nincs.
Jön Laky és Gyarmati. Két megtört öregember. Laky Károly 80 esztendősnek látszik, Gyarmati

jobban bírja magát, úgy fest, mint egy jól konzervált 60 éves.
– 2:1 – mondják. – Spinola, a tartalékuk … most játszott először … .az utolsó másodpercben lőtt

egy gólt.
Aztán kicsit visszafiatalodnak és elmesélik, hogy a mérkőzést nagy, jószomszédi pankráció követte

a békés egymás mellett élés jegyében. A jugoszlávok egész egyszerűen letarolták az egész olasz
csapatot. Parmeggianit úgy kiütötték, mintha az úthenger ment volna végig rajta. Hát, persze. Az
olaszok már győzelem esetén sem lehettek volna bajnokok és a jugoszlávok azt várták, hogy legalább
őket hozzásegítik.

A mi önbizalmunk viszont szemlátomást emelkedik.
– Így a kétgólos győzelem is elég – mondja Kanizsa, az ifjú Bolyai. – 3:1 vagy akár 2:0.
Persze, így mindjárt más.
A második negyed közepén 2:1. Történetesen a szovjet csapat javára.
Már elkeseredni sincs energiánk. Jóságos ég, hányadszor fekszünk már két vállon itt Tokióban!

Csakhogy eddig még mindig feltápászkodtunk. Jó, jó, de hát meddig tarthat ez? A nagy szériák
jellemzője, hogy előbb-utóbb feltétlenül véget érnek. A feltápászkodásai szériák éppen úgy, mint a
győzelmi sorozatok.

Ez a csapat négy esztendeje – Laky Károly kapitánykodása óta – veretlen.
No de, hogy éppen az olimpián … ez roppant gonosz tréfa lenne.
Hát inkább elkerüljük.
A negyedik negyedben lövünk három gólt és mi vagyunk az olimpiai bajnokok.
A többi… sablon. Könny, vigyorgás, nyakba borulás, kézfogások, sőt csókok. Elnyűtt, borostás

ábrázatokon. Persze, gusztus dolga, de hát minden szökőévben egyszer esik olimpia.
Jóságos ég, nekem ez már a negyedik szökőévem!
És a harmadik aranyérmem. Tudja az isten, nem panaszkodhattam.
Este Zsolt Pista jön gratulálni, a világ legjobb futballbírója.
– Most jutalmul elmesélem nektek az olimpia legnagyobb sztoriját.
És meséli is, mert a Pista olyan gyerek.
Történt tehát, hogy a magyar-román meccsre izraeli játékvezetőt küldték ki Askenazi személyében.

Mármost a magyar csapat mellett is, meg a román mellett is tevékenykedett néhány disszidens, akik
hirtelentámadt honfi bújukban az életüket is rátették volna csapatuk győzelmére.

A mérkőzés előestéjén egyik exmagyar felmegy az izraeli játékvezető szállodájába, bekopogtat
Askenazi ajtaján.

– Bocsásson meg – mondja angolul –, csak egy pillanatra óhajtom igénybe venni becses türelmét.
Mindössze annyit szeretnék közölni, hogy Románia némely maradi köreiben – tudomásom szerint –
ma is meglehetősen erős az antiszemitizmus. Bocsánatot kérek, a viszontlátásra.

Askenazi döbbenten nézett utána.
Öt perc múlva újra kopogtatnak, a másik magyar. Egy kis csipketerítőt hoz.
– Elnézést a zavarásért – mondja franciául. – Igen megtisztelne uram, ha elfogadná ezt a

csekélységet. Eredeti magyar népművészeti munka. És még csak annyit szeretnék közölni, hogy amikor
a második világháború végeztével lengyel üldözöttek utaztak át hazánkon … nálunk igen jó
bánásmódban volt részük. Nemre, korra és – értse meg uram – vallásra való tekintet nélkül.
Köszönöm szépen, a viszontlátásra.

Askenazi csak állt és szóhoz sem jutott.



Néhány perc elteltével újabb látogató. Ezúttal az ellenfél sleppjéből.
– A világért sem akarom háborgatni – mondja németül –, csak szeretnék valamit a tudomására

hozni. Uram, a román csapatban holnap öt zsidó vallású fiú játszik. Érti uram, öt. Ajánlom magam.
Askenazi ezek után ragyogóan levezette a meccset és este a banketten tolmács útján Zsolt Pistához

fordult.
– Nézze Zsolt úr, szeretném, ha segítségemre lenne valamiben. Tegnap ugyanis három úr Ikeresett

fel. Szeretném végre megtudni, ugyan mit is akarhattak. Tudniillik én csakis héberül beszélek.



MÜNCHEN
Van egy nagy írói fogás.
A dörzsölt szerző nem sokat vacakol, hanem – zutty – belevág a dolgok közepébe.
„A galambősz lord hörögve borult a gazdagon faragott stelázsira, egy távoli toronyóra, valahol

éjfélt ütött a ködben…”
Valahogy így.
Az olvasót ettől rögtön kileli a hideg, és többé le se tudja tenni a könyvet a kezéből;
Az ilyesmit úgy hívják: in medias res. Én tudom, mert klasszikus nevelést kaptam, ami az

eredményes vízilabdázáshoz is elengedhetetlen. Az igazi nagymenők mind így kezdik a könyvüket.
Gondoljunk csak Dantéra. Thomas Mannra. Verdire. Vagy akár a derék Rembrandtra…

No, hát én majd a végén kezdem. Mindig is azt tartottam: ha egy játékos már másoktól kezd cseleket
kopírozni, jobb, ha rögtön lehúzza a redőnyt. Az igazi siker mindig a merész és hős újítóké. Azért is a
végén kezdem. In ultimas res. Képzelem, milyen arcot vág majd Dante, ha ezt megtudja. Vagy Verdi.
Meg a derék Rembrandt…

Szóval életem utolsó mérkőzését 1969. december 14-én játszottam. A Fradi színeiben. Hogy 24
évvel ezelőtt az első meccset is a Fradi színeiben játszottam, és soha más klubban nem szerepeltem,
az csak törhetetlen hűségemet, gyémántszerű tisztaságomat igazolja, de egyébként alig érdekes. Ez
van, és passz. Vannak sportemberek, akik úgy váltogatják a klubjukat, mint más a menyasszonyait.
Aztán vannak, akiket ott ravataloznak fel az anyaegyesületük dísztermében. A srácok körülállják, na,
elment az öreg, nem tudjátok, mit csinált ez tulajdonképpen minálunk?

Hát engem akár rögtön a búcsúmeccs után felravatalozhattak volna.
Tehát 1969. december 14-én este MNK- döntőt játszottunk a Szolnoki Dózsa ellen.
Én persze már hetekkel előbb bejelentettem, hogy ez lesz az utolsó mérkőzésem. Mindig szerettem,

ha ünnepelnek, és ha az ember saját maga körül nem tud felhajtást csapni, akkor hogyan várhatja el ezt
másoktól? Az akció sikerrel járt, megtelt a fedett uszoda, a Fradiból is sokan lejöttek. Virágok,
gépzene, kókuszszőnyeg, minden a maga helyén.

Felsorakozunk a parton, a műsorközlő bemutatja a játékosokat. Engem utoljára hagy. Kilépek,
meghajolok. Persze csak egy kicsit, mert Szívós Pisti mellett még meghajlás nélkül sem tűnök
óriásnak. Szép, nagy, meleg taps. A lelátón mindenki mosolyog.

Jön Keszthelyi dr., a szakosztályvezető, egy csokrot nyom a kezembe, ő is mosolyog.
Sorolni megyek. Kezet fogok a játékvezetővel. A bíró is mosolyog. Kezet fogok a Szolnok

kapitányával. Ő is mosolyog.
Én is mosolygok persze. Külön-külön mindenkire, aztán en bloc az egész társaságra. De persze

kezdek meghatódni is egy kicsit. Szép búcsú, ha mindenki mosolyog. Hehehe … hehee … és közben –
befelé – talán egy csepp meghatott szipogás is.

Melegítünk. Magammal viszek a vízbe egy sárga lasztit, rátámaszkodom, lábtempózok. Ezt is jó
előre kigondoltam, ilyen módon melegítés közben is beszélgethet az ember. Az ördög vigye el, csak
akad valaki, aki nyilatkozatot kér tőlem. Majd melegítés közben nyilatkozom, hadd lássa a világ, hogy
utolsó pillanatig teljesítem a kötelességem.

Egy hossz. Két hossz.
Senki sem jön nyilatkozatért.
Ezektől én reggelig lábtempózhatok itt. Letörhet a lábam. Esküszöm, hogy Karinthy Cini találta ki

az egészet. Sajtókonferenciára hívta a sportújságírókat:
– Ide hallgassatok! Tegyetek meg valamit a kedvemért. Gyurikától egy szót sem. Mintha nem is



létezne. A guta fogja megütni.
Életemben nem lábtempóztam ennyit.
Nem jönnek.
Hát odahívom őket. Trükk ellen a direkt módszer a legjobb orvosság. Odajönnek, és mosolyognak.

Itt ma mindenki mosolyog. Jönnek mellettem a parton. Támaszkodom a labdán, lábtempózok, és
mondom a szöveget. Hetek óta készülök erre a rögtönzésre.

– Ide hallgassatok! Huszonötödik éve játszom. Most harmincnégy éves vagyok. A naptár szerint. De
ha a hideg vízben töltött éveket csak duplán számítom, akkor már nyolcvankilenc is elmúltam. Én
vagyok a magyar közélet Nagy Öreg Embere. Honthy Hanna a kishúgom lehetett volna Már régen
kegydíjat kéne kapnom. Huszonöt év a hideg vízben. Teljes lerobbanás. A szövetek szivacsossá
válnak. Az ízületek felismerhetetlenné dagadnak. Ha valaki csak egy szúrós pillantást vet a forgóimra,
már jajveszékelnem kell a fájdalomtól. A nyolckötetes orvosi lexikon minden nyavalyáját
megtalálhatjátok rajtam az Abercrombie-syndromától egészen a zymonematosisig.

Jegyezgetnek, és mosolyognak. Itt ma mindenki mosolyog.
– Ezt az utolsó szót légy szíves még egyszer – mondja az egyikük.
– Zé, mint zymonematosis, ipszilon, mint ipszilon, em, mint…
Lábtempózok, és végigbetűzöm az egész fene hosszú szót. Ezek mindent komolyan vesznek. De

azért mosolyognak. Itt ma mindenki mosolyog.
Felállunk kezdéshez. Én megyek labdára. Szorongva rugdalózom a kapu közepén, várom a sípszót.

Kipislogok, nem mutat-e piros zászlót a gólbíró.
A gólbíró nem mutat piros zászlót. Csak mosolyog.
A bíró is.
Az időmérő is.
Jobbra-balra tőlem a fradisták is.
Szemben a Szolnok.
A tribünön a közönség.
Itt ma mindenki mosolyog.
Kedves emberek.
Három óra múlva, amikor lassanként magamhoz térek, és megpróbálok óvatosan visszatapogatózni

az élők sorába, már mindent értek. Ördögöt kedvesek. Kajánok. Azért mosolyogtak, mert mindannyian
tudták, mi következik. Országos cselszövény áldozata lettem. Életem utolsó mérkőzésén, a
búcsúmeccsen két és fél órát kellett játszanom egyfolytában.

1969. december 14-én a modern vízilabda történetének leghosszabb meccsét játszottuk a fedett
uszodában. Akármibe fogadok, azt a hülye szabályt is kizárólag azért hozták, hogy jól kitoljanak
velem.

MNK-döntőt nem lehet megismételni. Addig kell játszani, amíg az egyik csapat nem győz.
Gyönyörű.
Az első negyedben a Szolnok vezet. 0:1. A másikban mi is lövünk egy gólt, ők is lőnek egy gólt.

Még mindig 2:1 a javukra. A harmadik negyedben mi kettőt lövünk, ők egyet. 3:3. A negyedik
negyedben nem esik gól.

3:3 a vége.
A meccs végével körülbelül nekem is végem van. Öt kiló súlyfölösleggel bóklászom a vízben,

magamat is cipelnem kell. Amellett ott van még Pintér, a szolnokiak szőke-piros hátvédje, aki az első
percben dupla nelsonba fog, s aztán el sem ereszt többé. Pintér kilencven kiló. Őt is cipelem. Sosem
pályáztam Baczakó Péter babérjaira. A negyedik negyedben már csak azért imádkozom, hogy



legalább percenként feljöhessek levegőt venni. Ilyenkor piros karikák táncolnak a szemem előtt.
És most jönnek a hosszabbítások.
Kétszer három percek.
Az első három percben egy-egy gól esik. Kiszámíthatnám, hogy most 4:4-re áll a mérkőzés, ha

tudnék még négyig számolni. Az első hosszabbítás második három percében nem esik gól.
Jön a második kétszer három perc.
Labdára kell úsznom, mert nagyon unszolnak. Persze merő gonoszságból. Vállalom, mert a

haldokló ritkán óvatos, és büszkeség is van a világon.
Nem is úszom, inkább csak úgy odaiszom magam a labdához. Aztán elmerülök, mintha szügyön

szigonyoztak volna.
A második kétszer három percben nem esik gól. Még mindig 4:4.
Érzem, hogy a fejem már, mint egy izzó mosogatódézsa.
A harmadik kétszer két percben a játékvezető újabb gonosz cseleket vet be ellenem. Páros

kiállításokba kezd, egymás után szórja ki mellőlem a játékosokat. Engem még véletlenül sem. Esdeklő
pillantásokat vetek feléje, csak fogja a zászlóját, és mosolyog. Atyavilág, ezek ki akarnak nyiffantani
engem. Fennállásom óta mindig a sportszerűség és a tekintélytisztelet márványszobra voltam, de most
azon gondolkozom, mivel sérthetném meg a játékvezetőt. Talán egy szó is elég volna. Egy markáns és
tömör kifejezés, amitől rögtön kiállítana, és én megtérhetnék szeretteim közé. De a fejem forró
keserűvízbe mártott vattával van tele, egyetlen ilyen szó sem jut az eszembe. Már csak hárman-hárman
vagyunk a vízben. Azon a rettentő nagy pályán, amelyet kétszer annyi játékosnak sem mindig könnyű
bejátszani. Szélütötten úszom a labda után. Úszom?! Ez persze egy kis túlzás. Vánszorgok. Mosatom
magam az árral. A gyorsúszás szabályainak egészen újszerű értelmezését mutatom be. A víz alatt
viszem előre a karjaimat.

A harmadik kétszer három percben sem esik gól. A mérkőzés állása 4:4. A hullámok lökdösnek oda
a falhoz. Elkapom a korlátot, és fityegek rajta, mint Jankó, a kísérteties vízi huszár.

Az arcom most már teljesen viasszerű. Ha megfognám a fülemet, talán a kezemben maradna.
Pulzusom nincsen. A klinikai halál állapotában állok fel a negyedik kétszer három percre. A közönség
a padok tetején áll. Kórusban kiabálnak:

– Kabaré … kabaré … kabaré…
Szép kis búcsú.
Kanizsa Tivadar valahogyan odavergődik a kapunk elé. Emeli a labdát. Most váratlanul egészen

újszerű érzelmek bugyognak fel bennem. Mindig imádtam győzni. De ebben a pillanatban hirtelen
ráébredek, hogy élni még jobb. Azon veszem észre magam, hogy fonnyadt ajkam halk fohászt rebeg:

– Lődd be, Tivadar… Lődd be, és az ég is megáld…
Kanizsa rálövi, Ambrus repül, és kivédi. Aztán mosolyog. Már tudom, hogy ez is csak énellenem

történt. Nincs hát remény. Érzem, hogy őszülök. Valami szúr valahol, és olyankor apró füttyentéseket
hallok. Időbe telik, amíg rájövök, hogy csak én lélegzem. Ezt sosem bocsátom meg Ambrusnak. Azon
veszem észre magam, hogy végrendeletet csinálok. Elesett a becsület mezején… a háromszoros
olimpiai bajnok kötelességének teljesítése közben a vízbe fulladt… ha már búcsú, legyen végleges …
valahol tulajdonképpen nagyon szép dolog ez…

A negyedik kétszer három percben sem esik gól. A második óra elteltével még mindig 4:4. Tiszta
szerencsém, hogy kinyitották a fedett uszoda ablakait. A jeges huzat visz oda a falhoz.

Jön Kovács József dr., minden sportorvosok legkedvesebbike, magával hozza a zsűrit is.
Megállnak a ravatalom felett, hallom, hogy azt mondja:

– Aggódom a játékosok egészségéért…



Egészség? Az meg micsoda?
– Ennek most már véget kell vetni…
Csakhogy valaki rájött.
– Javaslom, hogy ne folytassuk a kétszer háromperces hosszabbításokat. Játsszanak a csapatok az

utolsó gólig.
Puff. Ez a lélekharang. Hogyhogy az utolsó gólig? Hát senki sem veszi észre, hogy itt most már

sosem esik gól? Hogy most már másfél órája egyfolytában 4:4? A szemem helyén izzó és szögletes
üvegdarabok vannak. Látomásom támad. Ennek a meccsnek most már sosem lesz vége. A parton
Szívós Pisti dédunokái ordítják majd kórusban, hogy „Kabaré, kabaré, kabaré”, és mi még mindig ezt
a meccset játsszuk. Pintér karjára csavarja hosszú, galambősz szakállamat, úgy húz vissza, és még
mindig 4:4 lesz az eredmény…

Két perc múlva valami kifürkészhetetlen módon elém kerül a labda. Undorodva, betegen nézem. Ez
a buta sárga dög okozott nekem annyi örömöt valaha, az ifjúság virághímes hajnalán? Pusztulj előlem,
bitang, látni sem bírlak. Odébb hessegettem valahogyan, éppen Balla Balázs elé.

A fekete srác megfogja, és minden teketória nélkül belövi a szolnoki kapuba.
5:4, győztünk, és vége.
Alig tartott két és fél órát az egész kis huncutság.
Azóta is kilincselek, hogy adják meg Ballának az életmentő kitüntetést.
Egyébként a Szolnok jobb volt ezen a meccsen, győzniük kellett volna.
Tessék, hát nem azért mondom, hiszen bárki láthatja, én akármelyik meccsről megmondom az

igazat.
Tíz évvel utána.
Na, ha már így belejöttem a búcsúzkodásba, még elmesélem, hogyan köszönt el egy nagycsapat…
1965-ben a Margitszigeten játszottunk a Trofeo Italiáért. Egy évvel előbb olimpiát nyertünk

Tokióban, most Pesten megnyertük a világ hat legjobb csapata számára kiírt Trofeót… és aztán nyolc,
sovány esztendő következett, 1973-ig sehol semmi.

Szó, ami szó, fura egy trófea volt ez a Trofeo. Jó fél mázsát nyomott maga a tiszteletdíj, majdnem a
lábamra ejtettem, amikor átvettem. Ha Mayer Miska és Ambrus Miklós nem segít, a mai napig is
mankón ugrándozom a part mentén.

Ebből különben az is kiderül, hogy 1965-ben egy nagy tudású, végtelenül rokonszenves és még
annál is szerényebb sportember lett a magyar válogatott csapatkapitánya.

Én.
De ez most mellékes, maradjunk a Trofeónál. Maga a tiszteletdíj jó vastag, kerek márványlapon

állt. Ettől fölfelé egy bronzszobor következett. Két csuda izomzatú, de egyébként meztelen úriember
peckeskedett rajta lépőállásban, és kinyújtott karjukon – a jó ég tudja, miért – egy hálóinges angyal
állt a rajtfejes pózában, bár ebben a szárnyai szemlátomást akadályozták. Hát ezt a dísztárgyat nyertük
mi el 1965-ben Pesten. Másodszor, vagyis a kiírás szerint végleg.

A Trofeónak egyébként a históriája is furcsa. Négyévenként került kiírásra, és sosem az nyerte,
akinek a logika szabályai szerint illett volna.

1949-ben, Olaszországban: Hollandia.
1953-ban, Hollandiában: Jugoszlávia.
1957-ben, Jugoszláviában: Szovjetunió.
1961-ben, a Szovjetunióban: Magyarország…
Na és 1965-ben, Magyarországon? Hát igen, itt is mi nyertünk. Akkor még egy logikátlan logika

felborítására is volt erőnk.



Mert erő, az aztán kellett hozzá.
Ez volt az az időszak, amikor már az uszodába is elért az olasz futball catenaccio-elve. Szoros

védekezés, a kapu előterének biztosítása. Gyönyörű. Csakhogy a vízben mindez sokkal egyszerűbbé
vált. A futballt ugyanis függőleges helyzetben játsszák, futva. A legmarconább hátvédnek is legfeljebb
egy tizedmásodperce marad, hogy felrúgja az ellenfelét. Egy tizedmásodperc rövid idő, a hátvédek
magas hibaszázalékkal dolgoznak. Egyetlen mérkőzésen többször is előfordulhat, hogy nem tudják
felrúgni a csatárt.

A vízilabdában ez teljesen lehetetlen.
A póló vízszintes helyzetben folyik, és ráadásul az úszás mindig lassúbb, mint a futás. Egy

másodpercbe is beletelik, amíg a csatár a kétméteres termetét elviszi a hátvéd mellett. Egy másodperc
éppen tízszer annyi, mint egy tizedmásodperc, tehát teljes lehetetlenség, hogy a hátvéd a csatár mellé
üssön.

A nagy, masszív pofonok korszaka volt ez. Mindenki rájött: könnyebb ütni, mint varázsolni.
Előfordult, hogy hat pisze mezőnyjátékos szállt a vízbe, és hat hatalmas sasorral büszkélkedő Cyrano
mászott ki a medencéből. A kisiskolások a mi véresre karmolt hátunkon tanulmányozhatták volna
Ázsia hegy- és vízrajzi térképét. Néha szinte a hónunk alatt vittük a fejünket az öltözőbe meccs után,
mint valami híres skót kísértetkastély ügyeletes réme. A világsajtó már megkezdte halotti beszédét a
vízilabda koporsója felett, de mi még győztünk.

Az ügy a jugoszlávok elleni mérkőzésen vált végzetessé.
Sosem felejtem el azt az egyórás vízi csatát. Minden mozzanata élesen és tisztán áll előttem, mint

valami kínos mesefilm.
Esti meccs, éles világítás, a Szigetről olykor némi virágillat leng át az uszoda fölött. Kinn a sötét

sétányokon most kedves kis párok bújnak egymáshoz szelíden, csacska szavakat sugdosnak egymás
fülébe.

Hát körülbelül így bújtunk mi is egymáshoz. Csak talán kevésbé szelíden. Egy magyar, egy
jugoszláv, egy Dömötör, egy Bonasics. Csacska szavak sugdosásában sem volt hiány, legfeljebb a
hangnem változott. De ez sem jelentett semmit, mert úgysem értettük egymást.

Fogtunk, haraptunk, karmoltunk, martunk, ütöttünk és rúgtunk.
A lelátó zsúfolásig megtelt. Még a környező fák csücskéről is elkeseredett sikoltásokat hallottunk.

Úszásról szó sem lehetett. Vadul kapaszkodtunk egymásba, kétségbeesetten kerestük az ellenfél
kiütési pontjait, vér fröccsent és víz fröccsent. Olyan volt, mint amikor egy kalózfilmen kétszer hét
fregatt tüzel közvetlen közelről egymás képébe valamennyi ágyúból.

A negyedik negyedben – hogy mást ne mondjak – harmincnyolc esetben fütyült a játékvezető. A
sporthivatal módszertani osztályának munkatársai ott ültek a tribünön, reprezentatív felmérést
végeztek, húzták a strigulákat, és csóválták a fejüket.

Öt perc alatt harmincnyolc sípszó. Nyolc másodpercenként egy szabálytalanság. Tetszik kérdezni,
vajon póló volt-e ez még? Szó sincs róla. Tetszik kérdezni, hogy akkor mikor játszottunk? Ezen a
meccsen mi már nem játszottunk. A labda gyakran ott himbálózott a vízen, és csodálkozva nézte a
sárga képével, hogyan gyilkolja egymást egy tucatnyi őrült – a világnak körülbelül tizenkét legjobb
vízilabdázója.

Néha Szandiccsal birkóztam, ami felért egy bábszínházzal. Szandics két méter volt és százharminc
kiló. Én körülbelül a fele. Kétségbeesett kis Gulliver egy gonosz óriás karmai között. Volt ennek a
Szandicsnak egy kellemetlen tulajdonsága. Valahogy évről évre nagyobb lett. Kiterjedt. A víz alól
úgy láttam, hogy már akkora, mint a Bagdadi tolvaj dzsinnje. A fejét a felhők között hordja, és
eltakarja a láthatárt. Rémes jobb kezében mogyoró módjára szorongatta a labdát, rémes bal kezében



pedig másik mogyoró módjára szorongatott engem. Közben meg fújtatott, mint akit kilenc láncon
vezettek az arénába. Jó, ez még hagyján. Mert egy óriással azért mindig elbántam a vízben. Valahogy
kivackolódtam a karmai közül, és elbújtam a háta mögött. Csakhogy a vízilabda – történelme során
először – ezen a tornán nem volt már párok játéka. Emlékszem egy mozzanatra. A jugoszláv kapu előtt
öten cibáltuk egymást. Úgy tessék elképzelni, hogy Trumbics a jobb kezével Rusorán Peti bordáin
xilofonozott, a ballal pedig az én gégémet szorongatta. Szandics a jobb lábát a nyakam köré
akasztotta, két kezével pedig Peti végtagjait igyekezett eltávolítani a törzséről. Időnként
Muskatirovics is kiugrott a kapujából, és ahol fehér sapkás fejet látott, odasózott.

Na, most vegyük ehhez hozzá, hogy Szandics két emelet magas, Muskatirovics három, Trumbics
pedig négy. Ha a parton egymás mellett állnak, mintha jegenyefasorban sétálna az ember. Sivatagi
terepen oázist lehetne építeni hármójuk árnyékában.

Ami viszont Rusorán Petit illeti… hát ha azt mondom: mély növésű, akkor még agyba-főbe
dicsértem. Hiszen legfeljebb ha néhány centivel magasabb nálam.

Szóval bárki elhiheti, nem kaptunk nevetőgörcsöt ott a jugoszláv kapu előtt, Rusorán Peti meg én.
Az erőszakos halál küszöbén ritkán kap ilyet az ember. Hogy valaki halálra röhögi magát, az merő
fikció, léha újságírók felelőtlen fantáziálása. A fuldokló egy darabig keményen küzd az életéért, aztán,
hogy látja: többé semmi reménye, akkor csendesen feladja.

Velem is ez történt.
Amikor Szandics már ötödik perce tartott egyfolytában a víz alatt, tulajdonképpen bele is

nyugodtam. Ott, a nyitott uszoda mélyén elvonult előttem egész addigi életem, a korai gyermekkor
rózsás képei, az ifjú ambíciói… az első randevú, az első pofon, az első olimpiai bajnokság …
istenem…

És akkor Szandics elengedett egy pillanatra. Észrevette, hogy a labda ott ringatózik a válla mellett,
a nyakát súrolja. Egy világklasszisnak ilyenkor kötelességei is vannak. Meg kell fognia a labdát.
Szandicsnak választania kellett. Jobb hónaljával az én manduláimat szorongatta, ballal Peti fejét
igyekezett éppen lesrófolni. A víz alatt is láttam, hogy bosszús kifejezés cikázik át az arcán. A sorsot
kárhoztatja, miért nem adott neki három kezet. Hogy a labdát is legyen mivel megfognia azért. Aztán ő
is belátta, hogy a tények kemény legények, csak az ostoba ember száll vitába velük, hát elengedte a
gégefőmet, és jobbal nyúlt a labdáért.

Úgy pattantam a víz színére, mint egy pezsgősdugó.
És akkor történt valami.
Muskatirovics éles szemmel figyelte az eseményeket a kapujából. Észrevette, hogy hamarosan fel

kell bukkannom, tehát támadó állásba helyezkedett. Készen állt arra, hogy mihelyt felbukkan árva
fejem, egy süvöltő balegyenest mér rám, nehogy elbízzam magam. Világéletében nagy pedagógus volt
a Muskátli.

Kidugtam a fejem, és ő már tüzelt is. Mint a céllövölde vendége a tojáshéjra. Csakhogy én akkor
már elhajoltam. Nem előre megfontolt szándékkal, a világért sem. Még távolról sem volt bennem
annyi élet, hogy reagálni és cselekedni tudtam volna. Csak hanyatt feküdtem, hogy még egy utolsó
pillantást vethessek a szeptemberi égbolt csillagaira, amelyeket szerettem.

Így aztán Muskatirovics – mit ád az ég – rettenetesen hókon vágta a háttal álló Szandicsot. Tompa
puffanást lehetett hallani, és rögtön utána valami furcsa nyögést, mint amikor az oroszlán későn veszi
észre, hogy nem az étvágygerjesztő antilopra ugrott, hanem a tüzes sparherdra.

Aztán megfordult, és bőszült szemmel nézett ránk. Akármi legyek, ha nem volt a tekintetében némi
elismerés is. Sem tőlem, sem Petitől nem várt volna ekkora pofont. Na nézd csak, mire képesek még
ezek a félholt emberkék. Aztán férfias horkantással nekünk esett, és vad zsonglőrmutatványt vitt



véghez kettőnkkel. Hol Petit, hol engem hajigált a magasba, és amíg elegáns ívben visszahullottunk,
mindig sikerült egy jobb-bal-jobb kombinációt bevinnie. Peti esküszik, hogy egyszer még meg is
harapta. A játékvezető egy ideig mélységes csodálattal nézte Szandics produkcióját, eddig legfeljebb
a Los Angeles-i delfincirkusz jókedvű virtuózaitól láthatott ilyesmit. Aztán sípolt, és kiállította
Szandicsot.

Mirko akkor eleresztett bennünket, sorsára bízta a labdát is, és néhány percig csak a játékvezetőt
nézte. Valami csendes és hitetlenkedő fájdalom költözött széles és nyílt vonásaira. A sértett
ártatlanság kifejezése. Giordano Bruno nézhetett így a bakóra, amikor a Tüker-alágyújtóst hozta a
máglya felé. Hát van igazság ezen a földön? Aztán lassú tempókkal a lépcsőhöz úszott, és kimászott a
vízből. Egyébként ez is érdekes látvány volt. Mirko jött és jött és jött. Az ember azt hitte volna, hogy
már régen nincs lépcső, de Mirko még mindig emelkedett, emelkedett és emelkedett. Szűnni nem
akaró ember volt.

A B lelátó élénk ünneplésben részesítette. Édes anyanyelvűnk legzamatosabb kifejezéseit szórták
feléje. Meg néhány papírgombócot, fruttiszacskót, impregnált pohárkát is, ami éppen a kezük ügyébe
esett.

Szandics akkor szép csendesen odament, átmászott a korláton, és hozzálátott, hogy módszeresen
megverje az egész B lelátót. A kiúszótól kezdve egészen az ugrómedencéig. Hat tartalék játékos és a
Jugoszláv Úszószövetség kibővített elnöksége is csak példátlan nehézségek árán tudta lefejteni
Szandicsot a B tribünről…

Nagy móka volt.
A Trofeót egyébként végleg megnyertük.
A szaksajtó már másnap elkezdte kongatni a vészharangot. Hogy a pólónak lőttek, ez az egykor oly

szép és nemes sportág csakhamar mindörökre eltűnik a süllyesztőben.
Volt valami igazuk.
De legalább egy napig azért hagyhattak volna örülni bennünket.
Különösen, hogy az ügy csúnya része csak most következett.
Akkoriban úgy váltogatták a vízilabda szabályait, mint piperkőc a fehérneműjét. Csakhamar megint

változtattak egyet, behozták a büntetőpontos játékot.
Amikor Gyarmati Dezső először hallott az új szabályról, csak ennyit mondott:
– Most kel más pályára menni!
A viliágért sem akarom agyba-főbe dicsérni ezt az új szabályt. Így csak a következőiket fűzném

hozzá nagyon csendesen és szerényen … már ahogy szoktam: ha felbérelnek egy erős diverzáns
szervezetet, ha korlátlan lehetőségeket biztosítanak a számukra, hogy egyszer s mindenkorra tegyék
tönkre a pólót – hát ők sem tudtak volna nagyobb kárt okozni, mint a nemzetközi szerv hivatalos urai,
akiknek éppen a játék megmentése lett volna a dolguk.

Csak egyetlen kis momentum: az új szabály ausztrál javaslatra született.
Az ausztrálok nagyszerű emberek. Imádom az ausztrálokat. Rengeteg jó barátom él Ausztráliában.

Az utolsó két évtizedben még több is, mint azelőtt. Az úszóik előtt le a kalappal. A teniszben
világraszóló dolgokat produkáltak. És amit ők nem tudnak a hullámlovaglásról, azt nem is érdemes
tudni.

Hát a vízilabdában valamivel gyengébbek.
És akkor még alávaló módon hízelgek nekik.
Hogy mást ne mondjak: fennállásom óta ausztrál válogatott nem került az olimpiai vízilabdatornák

legjobb hat helyezettje közé.
És akkor kinek a javaslatát fogadják el?



A magyarokét, akik a víz feltalálása óta az élvonalban villognak, és külön orruk van, hogy
megszagolják, mi ebben a játékban a jó és mi benne a rossz?

A szovjetekét, akik három nagy ugrással teremtek az élre, és ráadásul komoly emberek?
Az olaszokét, akiknek van érzékük a nagy látványosságokhoz, és tetejébe a római jog emlőin

nevelkedtek?
Nem.
Az ausztrálokét fogadják el, ahol még a nyár is télen van, és akik úgy dobják a svédcsavart, mint a

svédek a bumerángot.
Esedezem: vegyék észre, hogy nem az ausztrálok ellen beszélek.
Ha az agárversenyek szabályreformjáról van szó, én vagyok az első, aki azt mondom: bízzuk

nyugodtan az ausztrálokra. Ha a nagyüzemi sörtermelés technológiáját kell új alapokra helyezni:
forduljunk az ausztrálokhoz.

Ha nagy úszókat, nagy vitorlázókat, teniszezőket kell nevelni, én ordítom leghangosabban: tanuljunk
az ausztráloktól.

No de a pólóban…
Komolyan mondom: hajszál híja, hogy a büntetőpontos szabály ki nem végezte ezt a jobb sorsra

érdemes sportágat. Olyan volt, mint a matador kardja, amely megadja a kegyelemdöfést a kivérzett és
már alig támolygó bikának. Magasról, zutty, a lapockák közé.

Egyetlen pozitívuma volt. Amire még soha senki nem volt képes, ez a szabály véghezvitte.
Összehozta a játékvezetőket és a játékosokat. Egy kórusba gyűltek, és közös akarattal, egy szólamban
átkozódtak.

Mi volt ennek a balkézről fogant szabálynak a lényege?
Megszüntette az állandó kiállítgatásokat. Kiállítással járó szabálytalanság esetén egyszerű

szabaddobást kapott a vétlen csapat, de a vétkes fél terhére felírtak egy hibapontot. És minden
harmadik pont után négyméterest dobhatott az ellenfél.

Mint régen a grundon: három korner tizenegyes.
Mindenesetre rövidebb lett a mérkőzés. Nem kellett megvárni, amíg a kiállított játékosok szép

kényelmesen kicammogtak a vízből. Ez sem volt valami világraszóló vívmány. A játékvezetőnek
ezután is éppen annyit kellett sípolnia, mint eddig. A játék széttöredezettségén, mozaik jellegén
fikarcnyit sem változtatott, hogy kiállítás-e vagy hibapont…

És ott voltak persze a nagy, fekete negatívumok.
Például, hogy szükségszerűen kevesebb gól esett a mérkőzéseken. Az emberelőnyös helyzetek

éppúgy, mint a négyméteresek, 95 százalékban biztos gólt jelentettek. Most három emberfór helyett
kapott egy négyméterest a csapat. Az ily módon elérhető gólok száma tehát egyharmadára csökkent.

Ez a szabály taktikai fegyverré tette, sőt valósággal szentesítette a verekedést.
A jóég a megmondhatója: ezek a minden emberi érzésből kivetkőzött vízilabdázók addig sem

sajnálták egymástól a horgot és a négyes alakú lábollót. Aki nem hiszi, annak készséggel megmutatom
örökbérben szerzett bütykeimet és maradandó kék foltjaimat. Nem valami gusztusos látvány,
Michelangelo Dávidja mindenesetre simább fickó. Igaz, ő sosem pofozkodott Mirko Szandiccsal.
Elképzelhető tehát, minő masszív pankrációt hozott az új szabály, ahol egy felütésért – kiállítás
helyett – mindössze egy büntetőpont járt. A megszokottnál fülcsengetőbb nyaklevesekre számíthatott a
gólhelyzetbe került csatár még akkor is, ha az ellenfél két büntetőpontot már összegyűjtött. Hiszen azt
a négyméterest ugyebár el is lehet hibázni. És csak az ég kegyelme óvhatta azt a játékost, aki a
mérkőzés utolsó percében kapura akart törni, ha az ellenfélnek akkor még csupán egy hibapontja volt.
Állt a zászló, hogy az ilyen esztelen játékos sportszatyorban viheti haza a fejét.



Van ám egy gálád gyanúm. Valahol megint kajánul mosolygott az egész vizes világ. Mert ezt az
egészet is csak énellenem találták ki. Sosem tartoztam a vízilabda nagy ütőerejű bicskamaxijai közé.
Született lelki finomságom és lírai alkatom mellett a testméreteim sem tettek erre alkalmassá. Ezeknek
a méreteknek végtelen pályám során egyetlen hasznát vettem. Kisebb célpontot nyújtottam. Nehezebb
volt eltalálni. Viszont mindig az volt az evangéliumom, hogy inkább háromszor elmegyek
oroszlánszelídítőnek, semhogy egy Trumbics méretű emberhegyet akárcsak egyszer is meglegyintsek.
Nem, annál sokkal jobban szerettem élni.

Kétségtelen hát, hogy az új szabály mindeme galádságai újra csak énellenem irányultak. A
nemzetközi urak bizonyára visszataszító mosolyok közepette szentesítették a paragrafusokat, na, most
adunk az ürgének…

De ez az átkozott szabály emellett is általános zűrzavart teremtett. Az úr hat nap alatt teremtette a
káoszból a világot, a nemzetközi urak egyetlen tollvonással a rendből a káoszt … lehet, hogy ez is
fejlődés.

Na, csak néhány példát.
Mondjuk, hogy két játékos összeverekedett az A csapat kapuja előtt. A régi szabály szerint páros

kiállítás következett volna. Az új szerint mindkét csapat kapott egy-egy hibapontot. Előfordult, hogy
az A csapatnak ez még csak az első hibapontja volt, a B-nek viszont már a harmadik. Tehát az A
csapat kapuja elől felmentek a B csapat kapuja elé, és a közös hiba eredményeképpen az A csapat
négyméterest dobhatott.

A közönség nem értette, fütyült, és mindenkit hülyének nézett. Nem az én dolgom megítélni, hogy
teljesen jogtalanul-e.

Vagy tegyük fel, hogy az A csapat játékosa egyszerű szabaddobást kapott a saját kapuja előtt.
Elvégezné, de ugyanakkor a másik kapunál tuszkolódó játékostársa átrántja magát az ellenfelén, hogy
helyzetbe kerüljön. Holt időben elkövetett szabálytalanságért eddig kiállítás járt, most viszont csak
hibapont. A játékvezető erre vadul lengetni kezd. Őrült karmester módjára. Ide így int, oda úgy int.
Kérdés: hogyan hozza ítéletét azonnal a játékosok, jegyzőkönyvvezetők, nézők tudomására? Jó, Pesten
kiabál. És a nemzetközi tornákon? Zöld jelzőrakétákat lő fel? Füstjeleket ad? Vagy körbejár, és
tolmács segítségével tart kiselőadást külön-külön minden egyes szurkolónak?

Már akkor megkérdeztem a két legilletékesebb ügyfelet: milyen az új szabály?
– Rossz – mondta Juszeph Dirnweber, a világklasszis játékvezető. – A játékvezetőnek még több

hatalmat ad a kezébe, és a közönséget még jobban összezavarja. Igaz, hogy a játékon aztán semmit
sem javít. Eddig is volt mit hallgatnom a szurkolóktól… talán okosabb lesz, ha most inkább elmegyek
kötéltáncosnak.

– Hajmeresztő – mondta Kárpáti György dr., a világklasszis játékos. – Kevés vízilabda-mérkőzést
játszhatott, aki ezt a szabályt kiagyalta.

Az. De még csak nem is láthatott sokkal többet.
Viszont kétségtelen, hogy a takarékosságot elősegítette. Hatalmas keretszűkítéseket tett lehetővé.

Eddig ugyebár hét játékosból állt egy vízilabdacsapat. Mostantól fogva kettő is elég volt. Kellett egy
jó kapus, aki kivédi, és egy nagy tűzerejű csatár, aki belövi a négymétereseket. Ha ez megvolt, akkor
akár öt retardált kisdobossal kiegészítve is bajnokságot nyerhetett a csapat. Istenem,
lövészünnepséggé változott a vízilabda.

Nézzük tehát, hogyan működött ez a figura.
Steimetz Jánost a magam részéről mindig egészen nagy kapusnak tekintettem. Talán némileg

befolyásolt, hogy ő is zöld-fehér köpenyben kószált a parton, de a négymétereseket halálos
biztonsággal védte. Rettenetesen irigyeltem ezt a Jánost, és a sors igazságtalanságának tekintettem,



hogy nekem sosem nőhet olyan szép, sült prézli színű szakállam.
Egy alkalommal Fradi-Dózsa-rangadóra készültünk, és a mérkőzés előestéjén a nyitott uszoda

teraszán bukkantam rá Steimetzre.
Élére állított egy napozópadot, mögéje hasalt, és a deszkák résein kukucskált le a medencére. A

legnagyobb őrültségeket is lelkesen díjazom, de ez azért szemet szúrt.
– Nem vagyok kíváncsi természet – tüntettem ki megszólításommal –, mégis leköteleznél, ha

elárulnád, mit jelentsen ez.
– Pszt! – mondta titokzatosan. – Felderítés.
A Dózsa kétkapuzott odalenn, aztán felálltak, hogy négy métereseket lőjenek.
– Kifigyelem, hogy melyikük hová lövi – mondta Steimetz. – Statisztikát készítek. A nagy számok

törvénye alapján dolgozom. Ez az egyetlen esélyem. Ha tudom, hová lövik.
– Ja, így könnyű! – mondtam, és gyorsan továbbálltam. Mindig is hirdettem, hogy a kapusok

különös emberek.
Viszont kétségtelen, hogy János rengeteg négyméterest kivédett.
Később már az egész csapatot beszervezte. Valóságos bűnszövetkezetté alakultunk.
– Ide hallgassatok! – mondta Steimetz szokásos eligazításai során. – Amikor a csatár feláll a

négymétereshez, kiáltsatok rám: „János, balra!”
– Hülyeség – mondta Balla Balázs, aki becsületes lélek volt. – Akkor ugyanis jobbra lövi.
Steimetz szeme akkor már lázasan csillogott.
– Erről van szó. Ha azt kiabáljátok, hogy „balra”, én már automatikusan jobbra ugrom. Világos?
Teljesen világos.
A vízilabda a földkerekség legegyszerűbb játéka.
Nos, ha Steimetz gyakran kivédte, akkor viszont Marovics kivétel nélkül mindig belőtte a

négyméterest.
Csuda jóvágású, csokoládébarna bőrű fickó volt ez a Marovics. Akkor még csak harmatos újonc a

jugoszláv válogatott öregágyúi között. A karja olyan hosszú volt, mint egy péklapát, amit
partvisnyélre erősítettek. A csuklója meg epedarugón ringott.

Ez volt a titkos fegyvere.
A szabály szerint a négyméteres büntetőt a játékvezető sípjelére azonnal el kell dobni. Vagy

legalábbis el kell kezdeni a dobást, és egyetlen, töretlen íven kell vezetni a labdát az ember füle
mögül egészen addig, amíg el nem hagyja a dobó kezét.

Ebbe őrültek bele a kapusok.
Mert a szerencsétlenek a sípszó tempójára kiugrottak, és mire Marovics meglengette a péklapátot,

már rég elsüllyedtek. Kísérteties lassúsággal merültek alá, felfelé jojózó tekintettel nézték, hogyan
hullik a labda a fejük felett a hálóba, és arcukon egy Mona Lisa szomorúsága ült.

Voltak aztán köztük ördöngösen kemény fickók is, akik már ismerték a trükköt, és nem ugrottak ki a
sípszóra, csak Marovics mozdulatára indultak el. Akkor viszont az ifjú jugó üzembe helyezte az
epedarugókat. Erre lendített, aztán arra engedte ki a labdát. A szánalomra méltó kapus folyondárt
játszott az egyik kapufán, a labda meg a másik mellett pottyant a hálóba.

Hát ilyen hivatalból üldözendő Marovics-négyméteresekkel nyert olimpiai bajnokságot a jugoszláv
válogatott Mexikóban.

Ezt egyébként csak hallomásból tudom. Akkor már Markovits Kálmán volt a szövetségi kapitány.
Nagy ésszel és csuda tekintéllyel készítette elő a csapatot. Csak egyetlen óriási hibát követett el.
Engem itthon hagyott.

Nagyon készültem Mexikóra. Szerettem volna elmenni az ötödik olimpiára is. De hát nem kerültem



be Markovits Kálmán csapatába. Már akkor elhatároztam, hogy ezért még megfizetek neki. Azt
lesheti, mikor kerül be ő az én csapatomba!

Nos, történelmi tény, hogy a magyar vízilabda-válogatott nélkülem sem nyerte meg a mexikói
olimpiát, mire persze rögtön személycsere következett a szövetségi kapitány bársonyszékében. Mert
ugyebár nálunk mindig ez az első. Ha megnyerünk egy nagy világversenyt, a szövetségi kapitányt le
kell váltani, mert mitől megy ezeknek ilyen jól? Ha elvesztünk egy nagy világversenyt, máris ugrik a
kapitány, mert hogyan ment ezeknek ilyen rosszul? Előfordult már, hogy úgy év közben, minden ok
nélkül is változott a szövetségi kapitány személye, nehogy kijöjjünk a gyakorlatból.

Éppolyan ez, mint amikor a bakó odalép az elítélthez:
– Őfelsége kegyelmes volt hozzád, tehát most jogodban áll halálnemet választani: felnégyeljelek,

kerékbe törjelek vagy forró olajban süsselek-e?
A rab egy pillanatra eltöpreng, majd azt mondja:
– Először mindenesetre vágd le a fejemet, a többit aztán majd meglátjuk.
Markovits tehát el a balfenéken, a süllyesztőből hosszú szünet után újra fel Rajki Béla. A

tekintélyes Béla bácsival mi annak idején már olimpiai bajnokságot is nyertünk. Sőt olimpiai
bajnokságokat. Egyet 1952-ben, amikor még kezét csókolommal köszöntem Karinthy Cininek, egyet
meg 1956-ban, amikor sokan „ég veled, engem többé nem látsz” felkiáltással búcsúztak egész
Magyarországtól. De ez rég volt, azóta talán már vissza is jöttek.

Rajki Béla világéletében nagy szervező volt, kitűnő menedzser. Most, 1969-ben meg újra
bebizonyította, hogy egészen ritka képességű szakember, a vízilabda igazi tudósa.

Ugyanis azzal kezdte, hogy engem egyből visszavett a válogatott keretbe.
Béla bácsi mindig tudta, mitől döglik a tégy.
Nos, nemzetközi villogásaim tizenhét esztendős sorozatát két üde búcsúsztori zárta le. Egyszerűen

nem áll módomban, hogy bármelyiket is magamba temessem. Ez rajongóim jogos felháborodását
vonná maga után, amitől az isten őrizzen.

1969. szeptemberében nagy nemzetközi torna volt a Margitszigeten a Hungária Kupáért. Akkor már
én voltam a válogatott csapatkapitánya, tehát kimentem az olaszok elé a repülőtérre, mert tudtam,
hogy megtiszteltetésnek veszik.

A gép leszáll, a lépcsőn megjelennek a szép szál kékkabátosok. Élükön Zólyomi Bandival, egy
valamivel kevésbé szép szál, de annál aranyosabb kékkabátossal.

Zólyomi Bandi – ezt büntetőjogi felelősségem tudatában állítom – egyike a vízpart legérdekesebb
madarainak. Akkor már vagy negyven éve élt odalenn délen, mindenféle latinok között, olimpiákat
nyert az azúrkékekkel, és az edzői kispadon olaszabb volt a legolaszabb olasznál. Végigénekelte a
mérkőzéseket, a gyászosan szárnyaló basszustól a sikoltva csilingelő koloratúrszopránig minden
hangnemben.

– Passa le palla … torna la porta … via Gigi… – végül egy haldokló anyacsászárnő fájdalmával,
akinek a hátába éppen most döfték a nagykést – cretini… cretini… idioti…

Aztán hátat fordított az egésznek, és elmondott három pesti viccet a húszas évek derekáról. Mert a
pesti ember lehet vérbeli olasz, a pesti ember lehet méltóságteljes spanyol, a pesti ember mindezek
tetejébe végül és alapjában mindig csak pesti ember marad, és ez benne a szép.

Szóval eléjük mentem a betonon, ameddig csak lehetett. Nagy ölelkezés, puszi-puszi… ugyanis
rendszeresen néztem a tévéhíradót, és így pontosan tudtam, mi az illem Ferihegyen.

Kifelé jövet azt mondja nekem Zólyomi Bandi:
– A Magyar Úszószövetség elküldte nekünk az összes részt vevő csapat névsorát. Láttam, hogy

Szívós Pisti és Kárpáti Gyuri neve is rajta van. Hát azért ez nagyon szép dolog. 1952-ben még ti



nyertetek olimpiai bajnokságot. Szívós István és Kárpáti György. Most meg már a fiaitok játszanak a
válogatottban…

Egy pillanatra majdnem lenyeltem az ádámcsutkámat, aztán felfedeztem, hogy ebből még móka is
lehet.

– Igen – mondtam szemlátomást a múltba révedve. – Megnőnek a gyerekek.
Másnap mi játszottuk a torna első meccsét. Felálltunk libasorba, a hangszóró valami indulót kezdett

játszani, és mi beslattyogtunk a medence felé, hogy szokás szerint bemutassanak a közönségnek. Én –
kapitányi rangom tudatában – a sor élén, Szívós Pisti – ne tévedjünk: az ifjabb Szívós Pisti – meg
rögtön utánam.

Szembefordultunk a közönséggel, és első pillantásom rögtön Zólyomi Bandira esett. Láttam, hogy
tátva marad a szája, aztán hirtelen széttárja a karját. Egy kicsit csodálkozva, egy kicsit talán
sajnálkozva is.

Odakacsintottam, aztán felmutattam Szívós Pistire. Hogy ő ugyan már valóban másodgenerációs
válogatott, de én viszont még mindig az ősökhöz tartozom, azonos vagyok azzal a kis ürgével, aki már
1952-ben is az én nevemen vízipólózott.

Szívós Pisti egyébként akkortájt készült az érettségire, és engem is meghívott a szalagavatójára.
Hogy nagy buli lesz az iskolában, jó zenét is lehet hallgatni.

Együtt mentünk be a suliba, már akkor is csak a könyökéig értem ennek a kisdiáknak.
Aztán a portás nem engedett fel az emeletre.
– Maradj nyugton, öcsi! – mondta. – Ide ma csak felsősöknek van bejárás. A Pisti felmehet.
Azóta minden húsvétkor küldök egy üveg bort ennek az aranyszívű portásnak.
Azt az 1969-es Hungária Kupát egyébként elvesztettük a Margitszigeten.
Igen, akkoriban – akár velem, akár nélkülem – sok mindent elvesztett a magyar vízilabda-

válogatott. Tokió és az 1965-ös Trofeo Italia volt az utolsó két nagy dobás. De aztán…
1966. Európa-bajnokság Utrechtben. Magyarország csapata az ötödik helyen végez.
1968. Olimpia Mexikóvárosban. Harmadikok vagyunk.
1970. Európa-bajnokság Barcelonában. Itt is csak ezüstre futja. És az évente ismétlődő nemzetközi

tornák közönsége is csak ritkán dicsérheti agyba-főbe a magyar csapatot.
Akkoriban egy cseppet eltávolodtam az ügyektől. Lehet mondani, hogy madártávlatból néztem ezt a

békaállapotot. És valahogy nem értettem az egészet. Ha lettek volna üres óráim, folyton azon törtem
volna a fejemet, hogy miként lehetséges ez. Nagyszerű, tehetséges fickókból állt össze a válogatott. A
Rusorán-Konrád II. jókedvében úgy szórta a gólokat, mint bolond pék a lisztet. A parton okos,
hozzáértő, sőt helyenként dörzsölt emberek álltak. Volt vizük, volt sapkájuk, volt kapujuk, volt
labdájuk. Mi kell még?

Aztán hirtelen kezdtem rájönni: egy zseniális karnagy hiányzik, egy istenáldotta nevelő, akinek az
esze, mint a tűz, szíve, mint a hegyi kristály. Aki ujjának egyetlen pattintásával világklasszist farag
ezekből a tehetségekből.

Akkor már a legnagyobb fáradságot is magamra vállaltam, és gondolkozni kezdtem: ki lenne
alkalmas erre a szerepre? Sorra vettem, kielemeztem és felmértem az összes lehetőséget, de csak
egyetlen olyan személyre bukkantam, aki valamennyi követelménynek megfelelt.

Csakhogy én sosem akartam edző lenni.
Szaktanácsadó még kevésbé.
Hogyne, hogy leváltsanak? Hogy szurokba és tollba hempergetve seprűzzenek ki a városból? A

szurkolók gúnykacajától és szeretteim megvetésétől övezve?
Az uszoda tele van leváltott szakvezetővel. A Margitszigeten nem lehet egy kavicsot el dobni, hogy



ne találjon el öt-hat leváltott szakvezetőt. Befelé fordult, megkeseredett emberek, bugyborékoló
gyomorsavval, az utolsó békeév nívóját messze meghaladó vérnyomással.

Hát kell ez nekem?
Aztán újabb vereségek jöttek. Majd még annál is újabbak. Akkor már éreztem, hogy baj van. A sors

engem jelölt ki, hogy a tévelygő magyar vízilabdát visszavezessem az ígéret földjére. Épeszű ember
nem vitatkozik a sorssal. A félig-meddig épeszű sem. Én sem vitatkoztam. Tudtam, hogy csak két
lehetőségem van: vagy leugrom az emeletről, vagy beadom a derekam, ami persze csaknem éppen
olyan halálos. Viszont túlságosan szeretek élni ahhoz, hogy rögtön az első megoldást válasszam.
Gondoltam, hogy arra ráérek később is. Ha mégsem sikerül. A legmaflább szakvezetőt sem váltják le
azonnal. Egy-két hónap laufot feltétlenül kap. Megvárják, amíg többé-kevésbé biztonságban érzi
magát, és akkor csapnak le rá hátulról, sziszegő kígyókacajok kíséretében.

Tehát munkához láttam.
Kispekuláltam, hogy mi a feladatom. Világklasszisokat kell faragnom tehetséges emberekből. Volt

némi elképzelésem arról, hogy megy az ilyesmi, de ezeket az elképzeléseket nem az uszodában
próbáltam ki. A vízilabda túlságosan szent dolog ahhoz, hogy léha kísérleteket végezzen az ember.
Más területet választottam tehát. Ahol még sorozatos kudarc esetén sem ártok a pólónak. Ha leégek,
másokkal égek le, annyi baj legyen, sírjon az ő mamájuk.

Szó, ami szó, nem égtem le.
Egyik sikert a másik után értem el, diadalaim végül egymás sarkára léptek. Tehetséges emberek

tucatjaiból sikerült világklasszist faragnom. Minden különösebb fáradság nélkül. Néha egyetlen
mondattal. Máskor egyetlen kacsintással.

(Na, most álljunk meg egy pillanatra – ahogy az az ószövetségi illető mondta a napnak ott Jerikó
falainál. Tudom, már a türelmes olvasó is hangosan zihál, és reszkető kézzel markolász valami tompa
tárgyat, hogy a fejemhez vágja. Egyetértek, nincs undorítóbb a dicsekvő embernél. Ezt nyugodt
lelkiismerettel állíthatom, mert tőlem mindig távol állt az ilyesmi. Ha valaki most mégis levélbombát
akar küldeni a címemre, könyörögve kérem, ne tegye. Én időben figyelmeztettem: nem kell itt mindent
szó szerint venni. Legalább annyi türelmet kérek, amennyi egy különösen kétbalkezes szakvezetőnek is
kijár. Hallgassák meg, hogyan faragtam embert – többek között – Hofi Gézából, Zelk Zoltánból,
Bodrogi Gyulából és Louis Armstrongból. Ha azután még mindig háborog a lelkük, kérem, jöhet a
selyemkötél meg a szegedi cipóba sütött csörgőkígyó.)

Tehát a Hofi-sztori.
Egy időben gyakran látogattam a debreceni Csokonai Színház előadásait, és ott jó barátságba

keveredtem egy ifjú színművésszel. Hofi Gézának akkoriban már kialakult szerepköre volt
Debrecenben. Maradandó értékű alakításokat nyújtott mint ötödik alabárdos. Hogyha aztán – a
kollégák sorozatos megbetegedése következtében – esetleg egy negyedik sírásót is eljátszhatott, az
már meteorszerű emelkedésnek számított Géza pályáján. Az ilyesmi nem is tartott sokáig, és Hofi
csakhamar visszatért első sikereinek színterére, az ötödik alabárdhoz.

Volt valami szuggesztív ezekben az alakitásokban. A magam korában rengeteg ötödik alabárdost
láttam, és egyik ötödikebb volt, mint a másik, de Géza valamennyin túltett. Ő volt Debrecenben a
színháztörténet legötödikebb ötödik alabárdosa. Aki nála is ötödikebb volt, az bizonyára festette
magát, vagy porokat szedett. A történelem viharai söpörtek át azon a színpadon, Géza csak állt, és
nézett. Shakespeare lánglelke ostromolta az eget, Géza csak némán fogta az ötödik alabárdot. Volt
ebben valami felemelő és ugyanakkor valami nyomasztó is.

Aztán egyszer évzáró buli volt Debrecenben, Hencidától Boncidáig folyt a sárga lé, és a hacacáré
tetőpontján felállt Géza.



És utána már nem is engedték leülni.
Valami paródiával kezdte, elbohóckodta az elmúlt színházi év minden furcsaságát, sikerét,

kudarcát, diadalát és katasztrófáját. Sírt és nevetett, énekelt és táncolt, kedélyes apa volt és virgonc
siheder, görög kórus volt és amerikai szabadságszobor. Minden volt, csak ötödik alabárdos nem.

A második percben visítoztunk a gyönyörűségtől. Az ötödik percben az asztal alá estünk.
Szendrő Józsi bácsi a térdét csapkodta örömében:
– Lőjétek le ezt a marhát, mert rosszul leszek a nevetéstől.
Latinovits Zoltán papírszalvétával törülgette a könnyeit.
Mire a téboly véget ért, csak egyetlen szék maradt szárazon az egész teremben.
Az enyém.
Mert én felálltam, odamentem Gézához, és a vállára tettem a kezem. Mint férfi a férfinak.
– Géza – mondtam. – Pokolba az ötödik alabárdossal. Ez a te műfajod.
– Hoppá! – szólt. – Gondolod?
– Géza – folytattam, mert ez a nagy megrendülések perce volt. – Neked Pestre kell jönnöd.
Elsápadt ennyi mély meggyőződés láttán. Meghatottan pislogott rám a kicsi szemével.
– Ha te mondod, Gyuri… én biz isten felmegyek…
Na, most tessék csak megnézni, hol tart azóta, Istenem, embert faragtam belőle. Mibe jött az

nekem?
Zelk Zoltánnal egy kicsit másképp kellett munkához látnom. Zelk Zoltán sosem volt ötödik

alabárdos Debrecenben. Már akkor nagy költő volt, amikor kezelésbe vettem. Persze az igazi
virágkor, a Nagy Beteljesedés csak utána következett.

Akkoriban gyakran ebédeltem a Hungária kávéházban. A honi kultúra többi szellemóriásának
társaságában. Vas Istvánnal, Zelk Zoltánnal, Csurka Pistával, Végh Antallal, Kormos Istvánnal. Az
egyes fogások között magas szellemi tornával ütöttük agyon az időt. Tízeslehúzást játszottunk. Ez a
végtelenül bonyolult játék úgy megy, hogy mindenki elővesz egy tízforintost. Adott jelre össze kell
adni a bankó sorszámának számjegyeit, és akinél a legnagyobb összeg jön ki, az felírhat magának egy
jó pontot. A játék több fordulóra megy, különféle alapműveleteket kell végezni a tízforintos
sorszámmal. Végül aki a legtöbb pontot gyűjtötte, az zsebre vághatja a többiek tízesét is.

A játék persze nem csendben folyt. Csurka és Zelk lóversenytörténetekkel ugratta egymást, én
magvas irodalmi kiselőadásokat tartottam. Tudnillik mindig súlyt helyezek rá, hogy a társaságomat
szórakoztassam, oktassam és magamhoz emeljem. Csodálkozva hallgatták…

Aztán egyszer olyasmit találtam mondani, hogy én az életemben egyetlen magyar verset sem tudtam
megtanulni. Már persze a Himnuszon kívül. Mert azt illett, ha már háromszor is fülembe húzták az
olimpiákon.

Zelk Zoltán rám nézett, egy kicsit fátyolos volt a tekintete. Sőt a hangja is.
– Hogyhogy? – mondta. – Hogyhogy egyet sem tudtál megtanulni?
Elmondtam, hogy ebben az oktatási rendszer a ludas. Ha a tanárnő verset adott fel a suliban, utána

mindig úgy kérdezte ki, hogy az ablak felől ülő első srácnak kellett az első szakaszt elmondani, a
mellette ülőnek a másodikat és így tovább, egészen a kályháig. Így könnyűszerrel kiszámíthattam,
melyik strófa esik rám, és azt az egyet megtanultam. Na, legfeljebb még egyet, hogy akkor se legyen
zűr, ha közben valaki hiányzik. Ha ketten hiányoztak, akkor intőt vittem haza magyarból.

Zelk szomorúan nézett rám. Összetörtem a lelkét. Egy lírikusé különben is törékenyebb a sokévi
átlagnál.

– Nohát, Gyuri! – mondta. – Tudod, azért ez szégyen…
Aznap nem is játszott tovább, fizetett és elment.



– Most nagyon megbántottad – nézett utána Vas István, aki szenvedélyes jó ember volt.
– Sajnálom – mondtam, szokásomtól eltérőleg ezúttal az igazságnak megfelelően. – Hogyan

tehetném jóvá?
– Elegáns dolog lenne, ha megtanulnád az egyik versét. Annak biztosan örülne.
– Akár az életemet is – mondtam. – Csak ne legyen hosszú az a vers.
– Rövidet nem lehet – mondta Vas István. – Az olcsó dolog lenne. Még inkább megsértődne.
– Jó – mondtam. – Válassz ki egyik hosszú verséből tizenkét… nem … nyolc sort, és a többit bízd

rám.
A következő heteket agyfacsaró tanulással töltöttem, aztán az egyik ebédnél – leves és hal között –

felálltam.
– Hajnali vendég – mondtam. – Zelk Zoltán verse.
Kicsit meghajoltam, láttam, hogy Zelk rémülten néz rám. Aztán rákezdtem:

Nem csöngetett, csak kopogott,
s mint később mondta, éjfél óta már
ácsorgott küszöböm előtt
a száműzött király.
Hajnali öt volt, amikor
meghallottam a suta kopogást…

Itt kezdett egy kicsit rázóssá válni az ügy. Az eredeti vers öt szakaszból állt, és én csak kettőt
tanultam meg. Még két sor volt hátra. Ha ezalatt nem szakít félbe, kész az újabb botrány. Az isten nem
mossa le rólam, hogy megint csak hülyéskedtem. Rájátszottam hát, elkezdtem rezegtetni a hangomat.
Sikerült, mert egy isteni szerencse folytán csak egyetlen r-betű volt a két sorban, így még csak
selypítenem sem kellett, ami egy szomorkás versben abszolút ostobán hat.

A szája kék – mondtam megrendülten – szegény,
szegény inge fölött csak a bíborpalást.

Itt elcsuklott a hangom. Mintha nem bírnám tovább mondani a nagy meghatottságtól. Ez volt az
utolsó mentsváram, ez az el- csuklás. A vészfék. Közben kitört a frász. Ha most sem szakít félbe…

Felesleges volt aggódnom.
Zelk Zoltán már a kék szájnál könnyezni kezdett. Az elcsuklásnál pedig felállt, és rettenetesen

megölelt. Úgy álltunk ott a Hungária kávéház közepén, mint két partizán a tajgában. Zelk szeme
csillogott, keze pedig repdesni kezdett a csillárok irányába, mint két barna és ráncos pillangó. Boldog
volt.

Mondom, előzőleg is írt már csodálatos verseket, de amúgy istenigazából azóta virágzott ki.
Istenem, belőle is embert faragtam.
Bodrogi Gyuszi pályafutását a rajttól kezdve féltő aggodalommal szemléltem. Rajongtam ezért a

szálfatermetű (két centivel még nálam is magasabb!) sihederért, mert hátszélben is több kilométerről
megérződött a tehetsége. Már amikor a főiskolai vizsgaelőadáson azt az emlékezetes Bicska Maxit
játszotta… Már az elég volt, hogy kizökkenjek előkelő álmodozásaimból, és előrehajolva így szóljak:

– Hohó! No, nézd csak!
Azóta is siker siker hátán. De valami… valami mégiscsak hiányzott. Egy ujjpattintás. A

varázspálca egyetlen mozdulata. Egy még erősebb egyéniség sodrása. Egy csillagos homlokú férfi jó



tanácsa.
Bodrogi Gyulára egyszemélyes színházat alapítottak a Váci úton? No igen, de mégis…
Bodrogi Gyula már nemcsak maga játssza, koreografálja, énekli, táncolja, rendezi, hanem maga is

írja a darabjait? Jó, jó, de azért…
Bodrogi Gyulát szárnyára kapja a világhír? Persze, persze, no de…
Én mindjárt az elején mondtam neki:
– Gyuszi, egyszer betegedj meg, én majd beugrom helyetted, és eljátszom a Bicska Maxit. Akkor

aztán majd meglátod, hogyan kell ezt.
Hűséges kutyatekintetet vetett rám – a kutyatekintet teljesen hiteles és élethű volt, de mintha

valami… valami ebből is hiányzott volna –, és azt mondta:
– Igen, Gyurika. Hogyne, Gyurika. Majd igyekszem, Gyurika.
De nem lett beteg az istennek sem. Akkor lett volna beteg, ha egy nap nem engedik a színpadra. Már

látom a végét is. Százötven éves korában a nyílt színen a fejére esik egy harmadik felvonás. Úgy
pusztul majd el, a középszerűségben.

Ha jól emlékszem, 1970 tavaszán ütött az én órám. A rádió irodalmi teadélutánt közvetített a
várbeli Korona presszóból. Szerepelt Palotai Boris, a Tátrai vonósnégyes, egy csomó más neves író
meg művész. Karinthy Cini villogott a házigazda szerepében, engem is meghívott. Úgy látszik, érezte,
hogy nem árt, ha egy ilyen műsorban a szellemtörténet igazi óriásai közül is felbukkan valaki.

Próbát nem tartottunk, az ügy rögtön egyenes adásba ment, persze – már csak a személyem iránt
megnyilvánuló érdeklődés miatt is – a Kossuth adón. Kezembe nyomták a bevezető szöveget, kisült,
hogy a Bicska Maxit kell énekelnem.

A hírre Bodrogi Gyuszi érdeklődve hajolt előre a húszas évek hangulatát idéző „great Gatsby”
stílusú széken.

– Ó! – mondta.
Természetesen elvállaltam. Mit meg nem tesz az ember a tájért, amelyből kisarjadt. Tudtam, hogy

mutatványommal a csillagokig röpíthetem ezt a csacsi rajongómat, tudtam, hogy olyasmit nyújthatok,
amiről hetekig beszélnek majd a városban, és meleg fény költözik a tekintetekbe.

A zongorakísérő személye körül némi vitám támadt. Már csak az önbecsülésem érdekében is
ragaszkodnom kellett a létező legjobbhoz, hogy a művészi összhatásról ne is szóljak. Én
tulajdonképpen Kurt Weillt, a Bicska Maxi zeneszerzőjét szerettem volna, de mondták, hogy ő most
nem ér rá.

– Jól van – adtam be a derekamat. – Akkor, üsse kő, legyen Fényes Szabolcs.
Az örökifjú mester hálásan szorongatta a kezemet, majd egy könnycseppet morzsolt szét a szeme

sarkában.
Aztán, mihelyt sor került rám, emelkedett lélekkel pattantam a mikrofon elé, és elbődültem,

ahogyan az Úr bődülnöm engedte.
A hatás frenetikus volt.
Mint minden igazi művészet, ez is több síkon jelentkezett. A Bodrogira tett hatást magam is

felmérhettem. A hallgatók reagálását szavahihető tanúk előadásából rekonstruálhattam.
– Lám, a cápa szája tátva…
Szögezzük le: a hangom már gyermekkoromban olyan volt, mint amikor csorba késéleket

húzogatnak cseréptányérok fenekén. Azóta csak hanyatlott. A hallásom viszont tökéletes. Ha a város
legtávolabbi zugában valami pletykát suttognak, azt is pontosan meghallom, sőt még rá is teszek
valamit. Ez csupán a zene világára nem vonatkozik. Ha tálcán teszik elém, akkor sem tudok
megkülönböztetni egy violinkulcsot egy vibrafontól. A fülemet – zenei szempontból – fiatal akácfák



mellé lehetne tűzni karónak.
Bodrogi Gyuszi mindenesetre előrehajolt a székén. A fejét félrebillentette, és tekintetébe valami

fájó csodálkozás költözött. Olyan képet vágott, mint a bolond Asvayné, amikor cserbenhagyják az
érzékszervei. Ez a fiú nem hitt a fülének.

A városban több százezer rádióhallgató kezdte csavargatni a készülék gombját. Azt hitték, vihar
vonul át a Lakihegyi nagyadó felett.

– Bárki látja fogsorát…
Akkor én már Bodrogi Gyusziét is láttam. Felállt, és szélesen vigyorogni kezdett. A bánatos redők

kisimultak a homlokán, hirtelen bozontos szőke sörénye nőtt jókedvében. Hiába, az igazi művészet
csodákra képes.

A városban pánikhangulat tört ki. Sokan azt hitték, hogy egy légvédelmi sziréna énekel a Korona
presszóban. Elterjedt, hogy marslakók érkeztek a Várba. Többen sót és lisztet kezdtek vásárolni.

– De kesztyűt hord Bicska Maxi…
Ezt a sort egy kicsit meg is cifráztam, hadd örüljenek a zenebarátok. Röcögtetni kezdtem, ahogy a

menő magyarnóta-énekesek csinálják. A Korona presszó néhány gyengébb idegzetű vendége
felpattant, és a vészkijáratot kezdte keresni. Szigorú ajtónállók visszatuszkolták őket. Bodrogi Gyuszi
egészen előrejött. Most húszéves volt már, s a magassága három és fél méter.

A városban megálltak a villamosok. A mentők riadókészültséget rendeltek el. Több száz
népzenekutató telefonált a rádió illetékes osztályára, hogy ezt a zűrjén siratóasszonyt azonnal
szerződtetni kell, mert dalában ősi, jégbe fagyott kultúrák vesztett fájdalma jajong.

– S tokba rejti pisztolyát…
Ez volt a pillanat, amikor Fényes Szabolcs már nem tudta megkülönböztetni a fehér billentyűket a

feketéktől. A magam részéről természetesen mindig is az ilyenfajta megkülönböztetések ellen voltam,
és ez haladó vonás nálam. Egyik billentyű annyi, mint a másik, bár a bőre barna vagy fehér.

Bodrogi Gyuszi tekintetében új, ismeretlen fények gyulladtak. Viháncoló óriáskölyökké változott.
Olyan volt, mint Szandics, Msvenieradze és Muskatirovics egy személyben. Úgy megölelt, hogy
behorpadtak a bordáim.

– Köszönöm, barátom – bömbölte az egyenes adásba –, köszönöm…
És tessék csak megnézni, micsoda színész lett azóta. Esküszöm, a jóisten nem állítja meg többé.

Belőle is embert faragtam.
Louis Armstronggal persze más volt a helyzet. A csodálatos Satchmo már előzőleg sem volt rossz

kis muzsikus. Először 1957 tavaszán találkoztunk. Hogy hol? Istenkém, New Yorkban. A Broadwayn.
Ezt a randevút én töviről hegyire megírtam a „Melbourne-Miami- Margitsziget” című, finoman
cizellált kis remekműben. Persze – csak vonakodva gondolok ilyesmire – akadhatnak goromba lelkek,
akik ezt kihagyták. Hemingway igen, Thomas Marin igen, Kárpáti nem … na, mondhatom. Hát az ő
kedvükért ezt a mozzanatot most újra ideiktatom. Meg egy kicsit a magam kedvéért is. Ha már lop az
ember, lopjon a legjobb helyekről.

Tehát 1957, New York…
És egy házzal odébb, a Basin Street bárban Louis Armstrong. Apró kisöreg, vakítóan fényes

santungszmokingban. Áll a pódiumon, mögötte a zenekar, előtte száz meg száz jazzrajongó, és
valahogy mégis nagyon egyedül van. Két kézre fogja a trombitát – jobbjában fehér zsebkendőt
szorongat –, lágyan lengeti maga előtt a hangszert, mintha valaki nagyon kedvessel táncolna. Felnéz a
plafonra, aztán le a padlóra, olajos szemében mérhetetlen bánat. Zihálva, elfúló hangon énekel,
mélyen és rekedten, de mégis mennyi vággyal, sóvárgással:

– Oh, cant give you anything bot love, baby… – Csak szerelmet adhatok, drágám…



Néhány ütemet kihagy, fáradtan megtörölgeti a száját, homlokát, és egy pillanatra a szemét is.
A közönség közbetapsol, de Armstrong már felemeli a trombitát, és hirtelen harcias, dacos kis

kakassá válik, harsogó tűhangokat kukorékol fel a mennyezetre. Hogy nincs még veszve semmi, és ha
Woolworth filléres áruházában a tízcentes osztályon nem is lehet gyémántos karkötőket vásárolni, én
majd az egész világot teszem a lábad elé, vagy legalábbis a sarkcsillagot hozom le fülbevalónak a te
számodra … oh, bé-hé-hé-bi…

Záporozik a taps, mint a jégeső, a tetszés füttyorkánja harsog, és az öreg néger mosolyogva hajol
meg

Szeretnénk bemenni az öltözőjébe, de szmokingos, szigorú testőr ül az ajtóban. Rákezdem a
tökéletes angolságommal:

– Please … we … we … want…
A testőr közbeszól:
– Ha netán magyarul könnyebben menne, azt is megértem.
Újra egy magyar. Tele van velük az egész világ.
Bevisz Armstronghoz. Vacsorázik. Tojásrántottát pirított kenyérrel. Csupa zsír a szája széle.

Ragyogó néger mosolyt dob felénk. Elkapjuk, és igyekszünk visszapasszolni.
– Nem éhesek? Süttetek maguknak is egy-két tojást – és közelebb tolja a pirított kenyeret. – A

trombitát nézi? – fordul felém. – Na, miért nem próbálja meg? – letörli a fújókát, és a kezembe adja.
Kétkedve szemlélem a varázsos hangszert, csücsörítek, és belefújok. A varázstrombita elbődül, mint
egy rekedt tehén. Armstrong nevet.

– No, majd Pesten megtanítom, jó? Szívesen játszanék maguknál. Nem lehet?
Pesten … Az embernek New Yorkban, éjjel kettőkor egy öreg négertől kell megtudnia, hogy mi is

bántja tulajdonképpen. Mindenesetre biztosítjuk, hogy boldogan meghallgatnánk őt Pesten is.
Azóta meghallgattuk.
Kilencvenezren.
Ki is felejthetné azt az éjszakát, ott a Népstadionban?
Varázsló volt a kisöreg, az egyszer biztos. Kék bogyókról énekelt, fekete bőrű lányokról, és el tudta

hitetni velünk, cinikus, fásult pestiekkel, hogy mindez a csacskaság valahol nagyon fontos. Elhittük
neki, mert szívből mondta és szívből trombitálta. Ügy mondta és úgy trombitálta, hogy el kellett hinni.
És el kellett neki hinni másfél vagy két órára, hogy csupa öröm az élet, hogy tulajdonképpen minden
rendben van a föld kerekén.

Boldogok voltunk, mi kilencvenezren ott a stadionban.
Mondják, hogy boldog volt ő is. Vitte magával az emléket, a fényszórók lángját, a mennydörgő

futballtapsot, és emlegette mindenütt Pestet, maga is kigyúlva. Oh-oh, kilencvenezer ember előtt még
sosem játszottam, mister, oh-oh, Budapest… Wonderfull…

És mert egy csodálatos kis ember szentül hitte rólunk, egy időre talán tényleg csodálatosabbakká
váltunk.

A türelmes olvasó, aki még mindig nem vágta a sarokba ezt az irályt, az eddigiek láttán esetleg azt
hiheti, hogy én mindenkiből embert faragtam. Csak kacsintottam egyet, vagy pattintottam az ujjammal,
és zutty, óriások ugrottak elő fémes kattanással.

Szögezzük le, hogy én sosem állítottam ilyet. Ez merőben idegen lenne a lényemtől, amely maga a
szerénység.

Hát nem mondom, pár ezer esetben sikerült, de olyan is volt, hogy csúfos kudarcot vallottam.
Ha valaki kíváncsi rá, elmondom, hogyan. Ha senki sem kíváncsi rá – akkor is. A neveket ezúttal

mellőzni fogom, aki hajlandó velem tartani, csakhamar rájön, hogy miért.



Tehát egy kitűnő sporttársamról van szó, remek és szerény fickóról. Mindenből jutott neki bőven,
jóképű volt, elegáns, tehetséges. De hát a természet a kiegyenlítődésre törekszik, szellemiekből
valahogy kevesebbet osztottak a számára, talán az ajtó mögött állt, amikor sorakozót fújtak.

Istenem, ilyen is van. Ettől tarka a világ.
Szóval amikor már tizedik éve járt ugyanarra a főiskolára, kezdett kicsit feltűnni az ügy az

illetékeseknek is. Egy főiskolával az a helyzet, hogy vagy elvégzi az ember, vagy nem. Dönteni kell, s
az ilyesmi két-három év alatt azért csak-csak eldől. Főiskolásnak lenni nem nyugdíjas állás, azért még
a tizedik év végén sem osztanak hűségjutalmat.

Végül odajött hozzám.
– Gyurika, zűr van. Pénteken vizsgázom, és ha most is elhúznak, tíz keserves évem kárba veszett.
A tanársegéd történetesen haver volt. A szakág legkiválóbb fiatal tudósai között emlegették, de

valaha együtt pólóztunk, és ez erős kapocs. Hát tessék, ezért kell harminc évig vízilabdázni. Ily
módon lassanként mindenki az ember haverjává válik.

Bementem az egyetemre.
– Csillagom, virágom – mondtam a havernak, mert tudtam, hogy ilyenkor az udvariasság döntő

körülmény –, segíts már valahogyan ezen az ürgén. Engedd már át a kedvemért.
– Persze hogy segítek – mondta a haver. – Ha valamit tud, én átengedem.
– Sejtettem, hogy hézag lesz – mondtam csüggedten. – Sajnos, ezúttal nem érhetjük be ilyen

áthidaló megoldásokkal. Ha valamit tud … ne legyünk maximalisták. És ha nem tud semmit?
A haver széttárta a karját.
– Akkor, sajnos…
Könyörögni kezdtem.
– Ezt nem teheted velem – mondtam. – Annyi boldog év után. Emlékszel, amikor együtt ijesztgettük

a szerelmespárokat a sötét Szigeten?
Ez igaz volt, de nem emlékezett rá.
– És arra sem emlékezel, amikor három óriási gólt lőttél rólam?
Ez nem volt igaz, de erre emlékezett. Különös dolog a memória…
– Na nézd csak – szólt végül. – Ha ez a te ürgéd nem mond egészen nagy marhaságokat, akkor

átengedem.
Nyugodt szívvel távoztam. Ez az én ürgém sosem volt a szavak embere. Ha naponta három szótagot

mondott, az nála már vénasszonyos fecsegésnek számított.
A vizsgán sem mondott nagy marhaságokat. Ugyanis semmit sem mondott. Megnézte a tételt, aztán

hosszan hallgatott. A ligeti Anonymus-szobor egy pletykagép volt hozzá képest. Csak ült, a száját
összeszorította, és szemébe percről percre több bánat költözött. Tíz másik vizsgázó is ücsörgött a
teremben, kezdett az ügy lassacskán kínossá válni. A havernak játszania kellett, de becsületére váljék,
olyan jól csinálta, mintha annak idején tényleg lőtt volna három gólt rólam.

Beírt egy elégségest az én sporttársamnak, aztán összecsukta az indexet, és sajnálkozó arccal
nyomta a kezébe.

– Sajnos, kérem, ez nem megy. Meg kell értenie. A viszontlátásra.
Az én sporttársam fogta az indexét, rogyadozó léptekkel indult kifelé; az arca olyan volt, mint a

Mona Lisáé. A világ minden fájdalma rajta tükröződött. Aztán félúton kinyitotta az indexet,
megtorpant, és több óra után először szóra nyitotta ajkait.

– De… de kérem … – hebegte. – Itt valami nem stimmel. Jesszusmária … hiszen ide elégségest
tetszett beírni…

A többi tíz vizsgázó felkapta a fejét, és most a tanársegéd arcán jelent meg a világ minden



fájdalma. Ez a Mona Lisák nagy napja volt abban a teremben.
– Igen? – mondta aztán mérgesen. – Akkor tévedtem. Adja csak vissza azt az indexet.
És kijavította az elégségest elégtelenre.
Na?
Ja, aztán emberfaragás ügyben van ám még egy nagy számadásom.
Albert Flóriról.
1973 őszén a Fradi 75 éves jubileumára kezdtünk készülődni. Mindenféle statisztikákat állítottak

össze, és ebből kiderült, hogy az olimpiai, Európa-bajnoki, magyar bajnoki pontokat összeadva az
FTC történetének legeredményesebb sportolója egy Kárpáti György nevű illető volt.

Ezt nem én mondom, ezt a statisztika mondja. Én csak nem vitatkozom vele.
Persze gyönyörű dolog, meg büszkeség, meg dics.
Csak hát az én nevemet sosem ordítozta kórusban százezer drága őrült, az én ötszörös életnagyságú

olajfestményemet sosem lengették a B tribünön. Az volt hát a legkevesebb, hogy eldöntsük, ki is itt a
császár tulajdonképpen.

Hát eldöntöttük.
Flóri lejött az uszodába, öt négyméteresből belőttem neki mind az ötöt.
Ő belőtt nekem ötből négyet. Pedig sosem pólózott.
Aztán szerelést váltottunk, lementünk a pályára.
Öt tizenegyesből belőtt nekem ötöt.
Én belőttem neki ötből hármat. Pedig valaha fociztam is.
Szóval ő lett az igazi császár. Egy bumedlival, de ő lett, ezt nem is lehet többé letagadni. És a

kezem most legfeljebb a vénségtől meg a reumától remeg, amikor a fejére teszem a koronát. Illik arra
a fejre. Az a fej – ez a fej úgy éljen – jó fej.

Érdekes egy fej.
Amikor ennek a remekműnek nekiereszkedtem, futólag figyelmeztettem Flórit, hogy majd ő is szóba

kerül.
Védekező állásba helyezkedett.
– Rólam is írsz? – mondta. – Jaj nekem.
– De miért, te őrült? Hiszen csupa jót akarok írni rólad.
Csodálkozott.
– Rólam? Jót? Az teljesen lehetetlen.
Ügy érzem, igazságot kell szolgáltatnom ennek a Flóri gyereknek, még akkor is, ha nem szorul rá.
Ugyanis öcsémnek érzem, a labda körül mindig egy vágányon szaladtak a gondolataink. Móka,

trükk, fifika, gólképesség… A magyar futball egy nehéz korszakában talán ő volt az egyetlen, aki
mindig játéknak tekintette ezt a játékot. Istenem, nem mindig akadtak partnerei hozzá. Én szerencsés
fickó voltam, csodálatos játékosok között pólózhattam. Ha Flóri ilyen társak között focizhatott volna,
akkor tíz évig le se vakarhatták volna a nevét az aranycipősök listájáról. Eusebio, Cruyff, Gerd
Müller a meleg vizet se vihette volna utána.

Különös módon ítélik meg a szereplését. Albert Flórit szidni egy időben divattá vált. És soha
ostobább divatot!

Egy nagy játékosra visszagondolva általában mindig csak a szépre emlékezünk.
Cselekre, gólokra, firkákra, bemondásokra.
Csak szépre.
És mindeme szépségnek van még egy egészen különleges varázslata. Hogy idővel tovább szépül.

Ahogy múlnak az évek, úgy válik egyre szebbé a csel, a gól, a firka, a bemondás.



A nagy gólból óriási gól lesz, a tizenhatosról leadott kapáslövésből harminc-, negyven-,
ötvenméteres bomba a felső sarokba. Ez a mesék genetikája is egyben. Mindenki igyekszik valamit
rátenni, szebben mesélni, mint akitől ő hallotta. Emberi dolog…

A fanyűvő óriás szerintem egy normál méretű pásztorfiú volt eredetileg, aki meghámozott egy
fűzfavesszőt. Csak aztán túl sokat mesélték.

Albert Flórinál fordítva van.
Az ő esetében a szurkolók kilencven százaléka csak a csúnyára emlékezik.
Félelmetes góljairól, amikor dominósor módjára döntögette egymásra a világklasszis ellenfeleket,

és mosolyogva sétált a hálóba a labdával – szinte szó sem esik.
Fantasztikus indításairól, előrepergetett labdáiról, amelyekkel egy fejlődésben visszamaradt

kisdobos is gólkirály lehetett volna – már-már alig beszélünk.
Csak a csúnyára emlékezünk.
Hogy fölényes volt, hogy nem rohant a labdák után, hogy csípőre tette a kezét.
Igaz?
Hofi Géza mondta egy műsorában, hogy Flóriról már három községet neveztek el, Albertfalvát,

Albertirsát és Lábatlant.
Pedig Géza szerette Flórit, haverok voltak.
Na, vegyük csak sorba.
Az első vád – fölény, nagyképűség – szemenszedett téboly. Tíz éven át próbálkoztam vele, hogy az

életben legalább egyszer előre tudjak köszönni Flórinak.
Nem sikerült.
Hogy nem küzdött, hogy nem rohant a labdák után … istenkém, ez szemmérték kérdése. Hát

legalábbis úgy ötven százalékban. Flóri sosem rohant olyan labdák után, amelyeket úgysem érhetett
volna el.

Mondjuk, hogy előre jön a védelemből egy labda. Hosszú, átlós íven röppen a partvonal felé.
Tegyük fel, hogy Flóri rástartol középről. Oldalvást indul, szívszaggató vágtát dob be, a végén még
spárgázik is egyet, csak úgy ropognak az ízületei. Hát holtbiztos, hogy a közönség megtapsolja, ez már
igen, ezt már nevezem, ez már valami. Igaz, hogy a labdát nem érte el, de legalább összetörte,
meggyötörte magát, bravó, bravó, bravó…

Hát kövezzenek meg, de esküszöm, hogy nagyobb teljesítmény, ha ilyen labdára el sem indul. A
sebességet, az irányt, a teret, az időt egy pillanat alatt felmérni és az energiát reményteljesebb ügyekre
konzerválni… az én számomra ez az igazi bravúr.

Mert ha egyszer így sem érhetem el, meg úgy sem érhetem el, akkor mi az isten csudájának
strapáljam magam.

A néző persze fütyült és átkozódott.
Nálunk rengetegen értenek a futballhoz, és ez nagyszerű dolog. De nem ártana néha egy kicsikét…

érezni is.
Ezzel kapcsolatban eszembe jut az 1974-es labdarúgó-világbajnokság egyik érdekes sztorija.
Valamelyik riporterünknek feltűnt, hogy Berti Vogtsot, a nyugatnémet válogatott szőke kis hátvédjét

imádja a hazai közönség. Minden mozdulatát megtapsolják, és gyakran tízezres szavalókórus
becézgeti ütemesen: Ber-ti… Ber-ti…

Ugyanakkor Franz Beckenbauert senki sem becézgeti, senki sem dédelgeti. Pedig hát a Császár
kisujjába is több futballművészet szorult, mint Vogts százhetven centis termetébe összesen.
Megkérdeztem tehát az egyik müncheni szakértőt: mi ennek az oka?

– Nézze, kérem – hangzott a válasz –, az kétségtelen, hogy Berti Vogts a legnémetebb játékos ebben



a csapatban. Ez a fiú az első percben ráharapja magát az ellenfél nyakára, s aztán kilencven percig el
sem engedi többé. Liheg, izzad, vérzik, könnyeket ejt… minden mozdulata egy külön kis hőstett.
Beckenbauer viszont egy elegáns virtuóz. A legnehezebb feladatokat is valami lenyűgöző, hanyag
könnyedséggel oldja meg. A hazai nézőnek ez nem tetszik. „Tessék – mondják –, még egy sárfolt sincs
a nadrágján, hát miféle harcos az ilyen?”

Egy csodálatos Karinthy- (nem Ferenc, Frigyes!) novellára emlékezem. A divatjamúlt
erőművészről szól, aki – hogy versenyben maradhasson – elegáns zsonglőrszámot tanult be. Nehogy
félelmetes izomzata tönkretegye a produkciót, a labdákba egy-egy ötszáz kilós súlyt rejtett.

Azóta mintha változott volna az ízlésünk. Annak tapsolunk, aki a legkönnyebb dolgot is úgy viszi
véghez, mintha rettenetesen nehéz lenne. Ha engem kérdeznek: nem kimondott főnyeremény.

Aztán, hogy időnként csípőre tette a kezét, a Flóri hosszú perceken át csak úgy őgyelgett a pálya
közepén.

Megmondom, mi az igazság. Az igazság az, hogy nem őgyelgett. Hanem pihent.
Vannak a labdarúgásban nagyszerű robotosok. Dupla tüdejű munkagépek, akik hátukra veszik a

pályát, kilencven percig egyfolytában rohannak. És vannak, akik ötpercenként villannak egyet, de ezek
a villanások valahogy mindig új fordulatot hoznak, végül is meghatározzák a játék képét.

Ez nem értékítélet. Nyilvánvaló, hogy mindkét típusra szükség van, kiegészítik egymást. Azt viszont
gyakorlatból állítom, hogy ötpercenként egyet villogni éppen olyan fárasztó, mint kilencven percig
egyfolytában szaladgálni.

Közmondásos szerénységem fenntartásával hadd említsek erre egyetlen példát a saját pályámról.
Az 1958-as budapesti Európa-bajnokságon sikerült egy igen furcsa gólt lőnöm a jugoszláv
válogatottnak.

A történetírói hűség kévéért a Képes Sport egykorú beszámolóját idézem:
Kárpáti forgolódik a kapu előtt Jeziccsel, a másfélszer nagyobb, másfélszer súlyosabb fedezettel a

karjai között. Jezics zárja a labdát, Gyuri mögötte áll, veszve látszik a helyzet. Aztán egyszerre
mámorosán felzúg a lelátó. Muskatirovics ijedten néz körül, másodpercekbe telik, amíg megérti, mi
történt. Akkor szomorúan maga mögé nyúl, és kidobja a hálóból a labdát. „Hogy volt ez? Mi történt?
Kitől kapta Kárpáti a labdát?” – kérdezgetik egymástól az újságírók. Hát senkitől. Saját magától.
Ballal átnyúlt Jezics hóna alatt, felpöckölte a labdát, aztán két tempót tett ellenkező irányban,
derékból kihajolt, a levegőben elkapta a labdát, és úgy lőtte a sarokba, hogy észre se lehetett venni.

Ha megkérdezik: hogyan csináltam? Fogalmam sincs róla. Csak annyit tudok, hogy az egész aligha
tartott öt másodpercnél tovább. Utána viszont elájultam, ki kellett feküdnöm a víz tetejére, hadd
lebegtessenek a hullámok, mint szegény Oféliát. A derék Sziszüphosz érezhette így magát, amikor
ötvenedszer taszigálta fel a nagy követ a hegy tetejére.

Talán akadnak még, akik emlékeznek Albert Flóri nagy mérkőzésére. A brazilok ellen, az 1966-os
világbajnokságon. Hát aki látta, nem is felejtheti el egykönnyen. Volt ott Flórinak néhány szívhez
szóló felfutása. Ötven métereket vágtázott egyenes vonalban a pályán, és közben négy-öt fekete bőrű
ellenfélen is átvitte a labdát. Hajlamos vagyok azt hinni, hogy valamiféle varázslat volt ott jelen, mert
tisztára úgy tűnt, mintha Flóri torony iránt galoppozott volna Gilmar kapuja felé, és a csokigyerekek
tértek volna ki az útjából alig észrevehető, finom mozdulatokkal.

Máig sem értem, hogyan csinálhatta. Csak azt tudom, hogy az efféle varázslatokat nem adják ingyen,
rettenetesen megcsapolják a szuflát, szusszanni kell utána.

Dörzsöltebb játékosok ilyenkor sétálgatnak egy kicsit. Csak úgy alibiként is kocognak egyet-kettőt
előre-hátra a pályán. Igaz, a csapat ennek vajmi kevés hasznát látja, a néző viszont elégedett.

Flóri őszintébb ember volt. Ő csípőre tette a kezét.



És a néző zúgolódott.
Ma is ott volna a helye.
Ha akciórádiusza csak egy zsebkendőnyi területre korlátozódna, én akkor is betenném a csapatba.

Álldogáljon, amíg a kedve tartja, a kezét felőlem oda teheti, ahová akarja. Ha a kilencven perc alatt
csak három automata labdát perdít balra és hármat jobbra, amellyel a kapuig lehet sétálni, már
megtette a magáét. Már többet tett, mint azóta is sokan mások.

– Bocsáss meg – mondta, amikor mindezt el zokogtam neki. – Én nem hagytam abba a focit. Velem
abbahagyatták.

Hát tessék, ez van. Flórira mindenki haragszik.
Sokan azért, mert – túl későn hagyta abba.
Én azért, mert – túl korán.
De most már legfőbb ideje, hogy visszatérjünk a nedvesebb labdákhoz. Közben ugyanis a vízben is

történt egy és más.
1969 nyarán a magyar válogatott vízilabdacsapat bősz oroszlánként rontott Barcelona pálmás

uszodájába, aztán kilenc nappal később kezes bárányként távozott. Vagyis: nem nyertük meg az
Európa-bajnokságot.

A Szigeten ezt követőleg több héten át sok-sok hosszú orrot lehetett látni. Azt hiszem, joggal. A
csapat évek óta játszott együtt. Remek fickók, nagyszerű együttes. Az arany is mindig a markukban
volt, de az utolsó pillanatban valahogy mindig kiejtették.

– Csinálni kéne valamit – mondta nekem Szívós Pisti onnét a magasból. – Mert ez a társaság még
egy vereséget már nem tud elviselni.

Rajki Béla is hasonlóképpen vélekedhetett, mert meghívta maga mellé asszisztensnek Mayer
Miskát is és – alighanem pillanatnyi pánikhangulatában – engem is. Ami az ügy második felét illeti,
vitatható intézkedés volt. Miska akkor már sorozatban nyerte a bajnokságokat az OSC-vel, és az
ifiválogatott mellett is diadallal villogott. Én viszont még soha az életben nem edzősködtem. Mit tehet
a válogatottért egy kiöregedett játékos, egy roncs, egy szivacs, akinek a hideg szaladgál a hátán, ha
csak ránéz is a vízre? Gondoltam, legfeljebb majd vicceket mesélek a gyerekeknek, én leszek a
hangulatfelelős, esetleg a közös nótázást is vezethetem, az is valami.

Hvar szigetén kezdtünk, Jugoszláviából hoztuk el az Adria Kupát a jugoszláv válogatott orra elől.
Az olimpiai bajnok jugoszláv válogatott orra elől. Hát ugye, hogy van isten?

Maga Hvar szigete meg ez az egész vízilabdatorna is olyan volt, mint egy mesefilm. Az eredetinél
szebb színekben, szélesvásznon. Új szállodát avattak, csodálatos fedett uszodával. Itt játszottuk a
mérkőzéseket, az üvegfal mögött meg ott volt az Adria, a pálmák, a nap, a rengeteg kék víz, üde
szigetecskékkel pettyezve… Miamiból özönlöttek ide az irigy turisták, hogy lássák, hogyan kell
tengerparti üdülőhelyet csinálni. Ott volt az egész pólóvilág, a szovjet csapat, a jugoszláv válogatott,
Hollandia, Románia, Olaszország, az NSZK. A tévé az egész tornát közvetítette, ez jó volt a pólónak,
jó volt az új hotelnak, jó volt Hvar szigetének, jó volt a jugoszláv idegenforgalomnak, ezek a haverok
ott délen tudják, mitől döglik a légy.

Esténként játszottunk és győztünk, ami már önmagában sem volt utolsó mulatság, napközben pedig
kinn hasaltunk a forró és fehér homokon, éltük a tehetős playboyok léha életét.

Nem minden zökkenő nélkül.
A legnagyobbat persze én zökkentettem.
Az történt, hogy egyik reggel hajókirándulásra vitték az egész nemzetközi vezérkart, mert ezek a

főnökök aztán tudnak élni.
Én viszont elérkezettnek láttam az időt arra, hogy megszilárdítsam a magyar vízilabda tekintélyét.



Nem árt, ha a pólóvilág urai látják, hogy nálunk még az aggastyánok is szilaj fenegyerekek. Úgy
döntöttem, hogy adott körülmények között páratlan vízisítudományom fitogtatásával használhatok
legtöbbet a magyar ügynek.

Motorcsónakot béreltem tehát, és a kis hajó tatja mögött lekucorodtam a mély vízbe. Egy Popeye-
szakállú vén matróz volt a motoros gazdája. Úgy döntöttünk, hogy megvárjuk, amíg a hajó elindul a
főnökséggel. Akkor aztán ő is rákapcsol, engem a víz tetejére ránt, elegáns ívben, vad integetések és
szilaj csatakiáltások közepette húzok el majd a hajó mellett, ezzel okvetlenül kivívom a főnökök
nagyrabecsülését.

Tervembe Lemhényi Dezsőt is beavattam, akit szintén meghívtak a hajóra. Megbeszéltük, hogy a
fedélzeten majd több nyelven méltatja bravúromat, és közben fényképfelvételeket is készít a
mutatványaimról. Ezeket a fotókat később saját kezű aláírásommal ellátva osztogatjuk az arra
érdemesek között, hogy ezzel is lekötelezzük őket.

Tehát a haj ócska pöfögött, én meg a vízben gubbasztottam.
A nemzetközi urak lassacskán beszálltak, végigcaplattak a pallón, én még mindig gubbasztottam.
Negyedóra elteltével kezdtem rájönni, hogy az Adria ezen a ponton ugyan andalítóan kék és

simogatóan bársonyos, de huzamosabb gubbasztáshoz viszont valahogyan túl hideg.
Húsz perc elteltével Lemhényi megjelent a kémény mellett. Huncutul kacsintott, hogy legyek

türelemmel.
Félóra elteltével a nemzetközi urak kezdték levetni kabátjukat, ingüket, szubtropikus hőség

perzselte a hajócska fedélzetét. Én gubbasztottam, és már úgy éreztem magam, mint a miskolci
kocsonya a mélyhűtőben.

Hangulatomat az abszolút nulla fok alá dermesztette a gondolat, hogy csak tíz percre béreltem ki a
motorost, most meg már harminc perce kucorgok álló helyzetben, és erre a megbecsülésre az ingemet
is ráfizetem.

Harmincöt perc elteltével Lemhényi újra kacsingatni kezdett, már előkészítette a talajt,
beharangozta a nemzetközi uraknak, hogy feledhetetlen látványban lesz részük.

Mit mondjak, lett.
Vagy öt perccel később a kis hajó szomorú elefántborjúszerű hangot hallatott, és elkanyarodott a

mólótól. Ebben a pillanatban Popeye is gázt adott. A víz tetejére szökkentem, éreztem a nap melegét,
és földöntúli boldogság töltött el. Olyan lehettem, mint a tenger habjaiból felbukkanó Vénusz. A
nemzetközi urak a hajó korlátjához sereglettek, mohón figyelték a lenyűgöző produkciót. Lemhényi a
szeméhez emelte a fényképezőgépet. Jobb kezemmel eleresztettem a gyeplőt, integetni kezdtem, és vad
csataordításban törtem ki. Hogy az egésznek valamiféle nemzeti jelleget is adjak, ezt üvöltöttem:

– Huj, huj, hajrá…
Legalábbis annak indult.
Mert alig kiáltottam el az első huj-t, ráfutottam a hajócska hullámaira.
A második huj-t már magasan a víz színe fölött, valahol Hvar légterében ordítottam, valószínűleg

fejjel lefelé. Nem tudom, mennyi időt tölthettem a levegőben, de a szemtanúk állítása szerint éppen
eleget ahhoz, hogy a műugrókódex összes gyakorlatát bemutathassam. Aztán az Adria tetejére
zuhantam, mint egy gyalogbéka, majd a víz alatt folytattam utamat.

Első meglepetésemben lenyeltem három csibort és egy fél tucat tengeri pókot, izgalmasan
csiklandozták belül a gégémet.

Amikor újra a felszínre bukkantam, a hajócska már messze járt. A nemzetközi urak most a hajó
farába sereglettek, és viharos tapssal honorálták a mutatványomat. Lemhényi diadallal lóbálta a
fényképezőgépet, sikerült a Nagy Produkció legapróbb részleteit is megörökítenie.



De a szép rész még csak most következett.
Rajki Béla természetesen elfurikázott a nemzetközi hajócskán, a csapatot viszont ránk hagyta,

mondván, délelőtt tartsunk jó erős edzést a gyerekekkel.
Most ott hasaltak mind a homokban, és tiszteletlen megjegyzéseket tettek a mutatványomra. Pár

percig gondolkoztam, miféle kegyetlen gyakorlatokkal toroljam meg a viselkedésüket, aztán csak
győzött az az áldott jó szívem.

– Nyomás! – mondtam. – Átúszunk a nudistákhoz.

Erre megéljeneztek. Jelzem, számítottam rá. Az ember úgy szerzi a népszerűségét, ahogy tudja. A
lényeg, hogy példás mohósággal rohantak neki a víznek és úszni kezdtek, mint az őrültek. Érdekes,
normális uszodai edzésen sosem sikerült ilyen buzgóságra késztetnem őket.

Hvart körös-körül álomszerű kis szigetek övezték. Az egyiken nudista tábor volt, lelki ismeretes
utazó nem hagy ki ilyen lehetőségeket. Különösen, hogy a helyi viszonyokkal ismerős Perisics külön
is figyelmeztetett:

– Ma érdemes átmenni. Két érettségiző lányosztály kirándulását jelezték.
Erre persze az olaszok és a románok is úszni kezdtek. Úgy festettünk, mint egy nemzetközi partra

szálló hadosztály, amely egy félreértés következtében otthon felejtette a hajóit.
A pucér emberek szigete úgy két kilométernyire lehetett Hvartól. Kettő oda, kettő vissza … szép…
Sosem tartoztam az óceánúszás megszállottjai közé. Százon jókedvemben 57 mp-et is repesztettem,

és a tizenöt méteres távon is meglehetős gyors voltam, masszív torpedólegények elől hoztam el a
labdákat. De a maratoni nem nekem találták ki.

Negyedóra múlva már kettesben maradtunk Mayer Miskával az Adria kellős közepén.
Ő is mellen úszott. Nem a leglátványosabb úszásnem, még csak nem is valami gyors. Viszont

nagyon kényelmes.
Egy idő múlva megszólalt:
– Mondd, téged még érdekelnek ezek az érettségiző lányok?
Pár száz métert gondolkoznom kellett. Bármit válaszolok, tiszta leégés. Ha igazat mondok, csúnyán

blamálom magam. Ha nem mondok igazat, könnyen nagyképűnek tarthat.
– Háát… – mondtam végül. – Úgy esztétikailag.
Még hozzátehettem volna, hogy ma már háromnegyed órát gubbasztottam a hideg vízben, és egy

nagy esés meg két kilométeres mellúszás végén igazán senki sem várhatja … De miért mentegetőzzem
előre?

Kicsikét gyanús volt, hogy a pucérok szigetére érve még az egész válogatott keret ott ült a parton.



Az olaszok is, meg a románok is.
– Na – mondtam több nyelven. – Láttátok az érettségiző lányokat?
– Még nem – mondta Faragó Tamás. – Rátok vártunk. Ilyen esetben döntő jelentőségű a biztos

fellépés, a kemény határozottság.
 Ebből már tudhattam, hogy az átkozott Perisics csúnyán becsapott, érettségiző lányoknak nyoma

sincs a pucérok szigetén. De hát az ügyet végig kellett játszani. Férfiasan a csapat élére álltam.
– Gyerünk! – mondtam. – Utánam! – Azt hiszem, ezek után frászt kaptam volna, ha netán valahogy

mégis érettségiző lányokra bukkanunk. De nem bukkantunk.
Láttunk – hozzávetőleges számítás szerint – tizenöt pucér nagymamát, ugyanannyi pucér nagypapát,

legalább harminc pucér unokát és több pucér kispolgári családot, zömében jelentős súlytöbblettel.
Láttunk pucér horgászokat – pocakos atyákat, lógatták a madzagot, láttunk pucér bridzspartit – az

agg hölgyek láttán legfeljebb a mulandóság jutott az ember eszébe.
– És ezért úsztam én négy kilométert! – mondta Mayer Miska lázas szemmel.
– Még csak két kilométert úsztál – helyesbítettem, mert a pontosságra súlyt helyezek.
– Miért? – mondta Miska. – Gondolod, hogy itt maradok?
Minden további vita meddőnek bizonyult volna.
Szóval meglehetősen elfacsarodott társaság úszott visszafelé a pucérok szigetéről Hvar felé. Az

orrok a vízbe lógtak, ami a szabályos légzést jelentősen megnehezítette.
Egyszer csak, úgy az óceán közepe felé, Cservenyák Tiborba ütköztünk. Nagy bánatunkban észre

sem vettük, hogy eltűnt. Nem állíthat az ember minden kapus mellé egy révkapitányságot.
– Hát te meg hol voltál? – kérdeztem csak úgy úsztomban, de azért illő szigorral.
– Egy kicsit elkeveredtem – mondta Cservenyák. – A sziget túlsó végéről ugrottam fejest.
– És? Miért?
– Hadd maradjon ez az én titkom. Úgysem hinnétek el!
Akkor már körben állva taposta az Adriát az egész társaság. Egy emberként ordítottunk fel.
– Találkoztál az érettségiző lányokkal!
– Mesélj! – mondta Faragó Tamás, és egészen vékony volt a hangja. – Milyen volt?
Cservenyák körös-körül gurította azt a mélybarna szemét, és csak sóhajtani tudott.
– Hajajaj…
A társaság szó nélkül hátat fordított neki, és elszántan úszni kezdett Hvar irányába.
Ezért aztán – mit csináljak – becsülnöm kellett őket.
Fáradtak voltak. Csalódottak. Irigyek. Halálosan unták az egészet. De ugratni nem hagyták magukat.
Cservenyák még folytatta. Aranyos, csendeskés fickó ez a Tibor, kenyérre lehet kenni, akkor is

csak szelíden mosolyog. Most viszont az élet királyát játszotta. Sosem hittem volna, hogy ilyen fölényt
jelenthet, ha valaki a sziget túlsó végéről ugrik fejest.

– Gyurika – mondta –, kérlek, ne érts félre, de azt hiszem, okosabb lenne, ha a ma esti mérkőzésen
Molnár Bandi védene helyettem.

És vigyorgott lustán, mint a cheshire-i macska. Akkor már tudtam, hogy Háry János csillagkeresztes
hölgy Tiborhoz képest.

– Jól van, Cservenyák – bólintottam. – Én most tovább úszom, de te azért folytasd csak nyugodtan a
szövegedet…

Óriási üdvrivalgás fogadott, amikor a partra vonszoltuk magunkat. Hét szólamban röhögött rajtunk
az egész jugoszláv válogatott. Perisics hason fekve pislogott fel ránk, a haja meg a szemöldöke éppen
olyan színű volt, mint a homok.

– Well? – mondta. – Girls? Oké? Fine?



Konrád Feri leguggolt a szőke fiúhoz, roppant sugárzó hálával rázogatta a kezét, mert ebben a
társaságban örökké játszani kellett.

– Wonderfull – mondta boldog arccal. – Thank you very much. – Aztán ugyanezen a hangon és
arckifejezéssel folytatta. – Tudod, kivel szórakozz, Perisics? Azzal, akinek a nénikéje Dorlotynt árul
a kötegyáni patikában.

– Nice boy, nice boy – nyugtázta Feri hálálkodását ugyanolyan boldog arccal a jugoszláv legény. –
am very glad indeed –, aztán szakadatlanul nyájas mosolyok közepette ő is hozzátett egy kacskaringós
szerb mondatot.

Ebből aztán újra meggyőződhetett bárki: lehet, hogy a szótár meg a grammatika más és más, ám
ebben a nemzetközi bűnszövetkezetben mégis egy nyelven beszél mindenki.

De a nap megpróbáltatásai még korántsem értek véget. Sőt. Úristen, ha tudtuk volna…
Előfordul, hogy az ember gyors egymásutánban kap néhány óriási pofont a sorstól. A végére tán egy

kicsit beleszédül, kábult kukac módjára vergődik a ring padlóján, de ugyanakkor valami csendes
nyugalmat is érez. Megkönnyebbülést. Túl vagyunk a nehezén, most már csak jobb jöhet. Bizakodva
egyenesedik fel, a nap süt, az ég még mindig kék… és zutty, akkor kapja a legnagyobbat.

Én reggel már fejre álltam a vízisível, bődületesen blamáltam magam az egész nemzetközi
vezetőség előtt. Délelőtt négy kilométert úsztam pár tucat pucér nagymama kedvéért… És akkor jött a
kegyelemdöfés, a halálos löket. Akkor jött a polip.

Pedig milyen szépen indult.
Ahogy ott heverészünk a homokban, egyszerre csak felbukkan az olasz válogatott két edzője,

Parmeggiani és Lonzi. Nemrég még válogatott játékosok voltak, és azóta is elfelejtettek meghízni. A
jóég tudja, hogyan csinálták. Tehát jöttek végig a parton, elegánsan és barnán, mint két görög
bronzszobor.

– Ciao! – kiabálták már messziről. – Ne is mozduljatok, ma az egész társaság a vendégünk ebédre.
Jólesően kezdtem nyöszörögni a homokban. Főnyeremény, ötcsillagos attrakció, ha egy olasz

játékos hívja meg az embert, Lorenzo Medici hatalma tetőfokán is csak szűkmarkú svihák lehetett egy
azúrkék pólóshoz képest.

Maszkot, légzőkészüléket, szigonyt lóbáltak, de én még mindig nem gyanakodtam. Az olasz
játékosok második nagy szenvedélye mindig a tenger alatti vadászat volt. Hadd szórakozzanak,
gondoltam, legalább ők is alaposan megéheznek.

Tíz perc sem telt bele, már jöttek is vissza.
– Ide nézzetek! – kiáltották. – Itt az ebéd. Most lőttük.
És valami rémeset emeltek nagy diadallal a magasba.
A mesefilmbe illő tengerparton mintha fekete angyal suhant volna át. Mindenki felpattant fektéből,

és lázas tekintettel meredt a szörnyűségre, amelyet ez a két átkozott lóbált.
– Az … az … az … az mi az? – kérdezte mániákusan Faragó, és a szeme egyre előrébb jött az

üregében.
– Polip – mondta Konrád Jani, aki záróvizsgára készült az állatorvosi karon. – Polipnak nevezzük a

puhatestűek törzsébe tartozó cephalopodákat, vagyis lábasfejűeket…
– Rémes – mondta Faragó Tamás elkínzott hangon. – És neked még van kedved viccelni?!
– Türelem – kiáltotta a két vadász. – Tíz perc alatt megfőzzük, és aztán óriási lakomát csapunk.
Faragó Tamás már csak egyetlen halálordítást hallatott, és azzal eltűnt a parti sziklák között.

Irigykedve néztem utána … micsoda kezdősebesség!
A tengerpart kezdett lassan elnéptelenedni.
Elsőnek a románok kerekedtek fel.



– Izé … – mondta Grintescu, az edzőjük – még be kell zsíroznunk a labdáinkat.
Ez gyenge dolog volt, egy pillanat alatt megkontráztam.
– Érdekes – mondtam. – Ezeket az új gumilasztikat nem szokás zsírozni. Úgysem áznak át.
De Grintescu világéletében kemény fickó volt.
– Nézd, ezek a labdák a mi labdáink. Törvényes úton kerültek a birtokunkba, pénzt adtunk érte. Ha

tehát mi be akarjuk zsírozni, akkor senki sem vitathatja el tőlünk ezt a jogot.
– Helyes – mondtam. – De miért mentek mindannyian? Labdát zsírozni egy ember is elegendő.
– Mi kollektíve zsírozunk – mondta Grintescu. – Ez hozzátartozik a csapatépítés folyamatához. De

ti maradjatok csak nyugodtan. Jó étvágyat.
Nyert.
A jugoszlávok még egyszerűbben csinálták.
Jankovics egyszerre csak felkiáltott:
– Nézzétek, ott mennek az érettségiző lányok. Most osontak át az országúton. Nyomás!
Szempillantás alatt elrohant az egész társaság. Akkorra már jócskán elmúlt dél, lehetett vagy

harmincöt fok árnyékban. Az Adriánál ez már a szieszta órája. Esküszöm, hogy egy kóbor macska nem
sok, annyi sem járt azon az országúton.

A mieink is eltünedeztek. Ki-ki a maga módján, mert Barcelona óta ismét az egyéni játékot
helyeztük előtérbe.

Konrád Feri beásta magát a parti homokba.
Görgényi egy jogi tankönyvet emelt fel, paragrafusokat motyogva sétált be a bozótba.
Sárosi Laci valamivel odébb hemperedett, hanyatt feküdt, és egy vastag frottírtörülközőt terített az

arcára. Inkább a fulladásos halált választotta, és én megértettem.
Én egy pillanat alatt harminc eltűnési lehetőséget is kieszeltem. Ha például egyszerűen fejre állnék,

bárki délibábnak nézhetne. Vagy megjátszhatnám a hőgutát. Lefittyedt ajakkal, habzó szájjal,
rángatózva vágtatnék körbe a homokon, és aki polippal kínálna, átharapnám a torkát.

Maradtam.
Nem tehettem mást.
A kapitány nem hagyhatja el a hajóját. Merev vigyázzban álltam a fedélzeten, és a szennyes ár már

a szakállamat nyaldosta.
Egy szakvezetőnek kötelességei is vannak. Ha a nemzetközi feszültség enyhítése érdekében polipot

kell ennie, akkor polipot eszik. Vigyen el az ördög, kellett nekem kispad?
Az egyik szikla mögül vad halálhörgések hallatszottak, Faragó Tamás engedte szabadjára az

érzelmeit. Könnyű egy játékosnak…
Egyedül Bodnár Andris tartott ki mellettünk. Kemény legény volt ez a Bodnár Andris, Tokió óta hét

tenger vize áztatta, hát azt hitte, nem érheti már meglepetés.
Azért az ő hangja is reszketett, amint a szálló felé mutatott.
– Nézzétek! – mondta. – Jönnek!
Parmeggiani és Lonzi hatalmas vájdlingot cipelt. Sugárzó arccal ereszkedtek le mellém egy

mennyei lakoma előérzetében. Első rémületemben vallásbölcseleti igazságra jutottam: a
mennyországot ki-ki a saját képére teremti meg. Ami Lonzinak édeni boldogság, Gyurinak talán a
poklok pokla.

Talán?!…
Elég volt egyetlen pillantást vetnem a vájdlingba, már tudtam, mit érezhetett George Foreman a

nyolcadik menetben. Mintha Muhammad Ali vitt volna be egy bal csapottat a gyomorszájamra. A
polip olyan volt, mintha egy rémfilmből került volna a vájdlingba. Olvasztott vajjal és fokhagymával



leöntött szürke és puha tömlődarabok lüktettek a ronda masszában finom, alig észrevehető
rezdülésekkel.

Kis híja, hogy nem kezdtem hisztérikusan sikoltozni.
Bodnár Andris is sápadt volt, mint egy avar kori lelet. Tömör fekete haja alól kis verítékcseppek

indultak lefelé, most vettem észre, hogy itt-ott már kezd őszülni.
– Mint egy frissen vágott duodénum – motyogta. – A műtősök tálcáján látni ilyesmit.
A hasonlat helyénvalónak tűnt, Andris már évek óta sebészkedett az Üllői úton.
Könyörgő tekintettel meredtünk Lonzira és Parmeggianira. Ezt sem kellett volna tennünk, mert

félreértették. Azt hitték, hogy nem bírunk már az étvágyunkkal.
Nagyúri mosollyal lekanyarítottak egy jókora adag polipot, és villástul a kezünkbe nyomták.
A továbbiak aprólékos ismertetésétől eltekintek.
Előfordulhat, hogy kiskorúak is olvassák ezt a könyvet, és a rémségek özöne esetleg tartós nyomot

hagy érzékeny lelkűkben.
A polip olyan volt, mint semmi a világon. Mintha ókelta leletből előásott mosogatórongyot

harapdált volna az ember, amely olykor mozdul is egyet a szájában.
Lidérces éjszakáimon olykor ma is poliplakomákról álmodom. Ilyenkor lázas szívvel rezzenek fel,

és csupa könny a kispárnám.
Szó, ami szó, szép nap volt.
Mellesleg pólózgattunk is Hvarban. Végül is megnyertük az Adria Kupát, de az ügy elég fázósan

indult.
Az első mérkőzésen kikaptunk a szovjet válogatottól.
Akadtak még bizonyos zökkenők a csapat játékában.
Például, hogy a második negyedben Sárosi lépre megy, és odaáll verekedni Dolgusinnal. Kavargott

körülöttük a víz, mintha két óriási polip vívott volna élethalálharcot. De persze – mint már annyiszor
– most is Dolgusin volt az erősebb polip.

Lefújják a második negyedet, a gyerekek odajönnek a falhoz. Sárosi Laci felbukkan a víz alól, fülig
véres, de ez még hagyján. Hanem amikor derűsen rám mosolyog, látom, hogy hiányzik az egyik foga.

– Ez meg micsoda?
– Istenkém – mondja Laci. – Dolgusin kiütötte.
Ezért egészségesebb sakkversenyzőnek menni. Ott legfeljebb az ember királynőjét ütik ki.
Nálam azért egy kicsit felment a pumpa. Nem Dolgusin miatt. Az ilyesmi megesik ebben a csupa

ököl, csupa könyök játékban. A fog különben is történelmi kategória. Ma van, holnap nincsen. Hogy
harminc-negyven évvel előbb pottyan ki a kelleténél, az legfeljebb időrendi kérdés. Hanem Sárosi
Lacit nem értettem.

– Jóságos ég! – mondtam. – Hát miért nem mentél oda a bíróhoz?
A vállát rándította.
– Sosem voltam sírós fajta.
Dudáltak a harmadik negyedre, az elmés társalgás félbeszakadt. De meccs után aztán

elbeszélgettem Sárosi Lacival.
– Nem mentél oda a bíróhoz – mondtam. – Tűrtél férfi módra, összeszorított foggal. Illetve

összeszorított ínnyel. Nagyon szép. Nagyon hősies. Csak teljesen célszerűtlen. Ide hallgass: én egy
nagy meccs döntő pillanatában a saját fogamat is kiverem. Utána szétmázolom a vért az arcomon, s
aztán megyek sírni a bíróhoz. Bemártom az ellenfél teljes csapatát. Zokogok. Az eget hívom tanúnak.
Kártérítést követelek, mert házassági esélyeim ezáltal nagymértékben csökkentek, oda a szépségem.
Egy gólt mindig jelent az ilyesmi. És akkor egygólos vereség helyett most döntetlen ez a mérkőzés.



Neked meg olyan isteni szerencséd volt, hogy tényleg kiverték a fogadat. Nem is kellett volna
rájátszanod. A puszta valóság elég lett volna, hogy meglágyítsa a játékvezető szívét, és te kihagytad
ezt a lehetőséget. Hát nem érted, mi történt? Most hiába volt az egész. Akár ki se verték volna a
fogadat… Nem szégyelled magad?

Reszkető szájjal fogadkozott, hogy többé nem fordul elő.
– Hány fogadat verték ki eddig?
– Ez volt az első.
– Akkor harmincegy lehetőséged még van. A magyar vízilabda elvárja…
Esküszöm!
Sárosi Laci képességeit mi sem bizonyítja jobban, mint hogy ilyen léhán hősies, fogpazarló

mentalitással is világklasszis tudott lenni.
Aztán megvertük a hollandokat, a románokat és az olaszokat is.
Ezen a mérkőzésen ismét teljes fényében ragyogott a szakértelmem. Telihold az Adria felett.
Döntetlenre állt a mérkőzés, emberelőnyben voltunk, és az utolsó percben Magas fél testhossz

előnnyel tört az olasz kapura. A kaputól vagy tíz méternyire megtorpant, felvette a labdát, és lóbált
egyet.

– Ne lőj! – ordítottam be kétségbeesetten. – Passzold ki!
Magas kinézett, bólintott, aztán akkora gólt lőtt, hogy fecnikké szakadt a háló.
– Na, látod – ordítottam. – Lőni kell, és kész!
Az utolsó meccset a jugókkal játszottuk. A nagy ellenfelek előzőleg udvariasan körbeverték

egymást, a szovjet csapat is elpottyantott néhány pontot, a jugoszláv csapat is elpottyantott néhány
pontot, a fináléban nekünk már döntetlen is elég volt a házigazdák ellen.

A meccs előtt Jankovics bemutatta bámulatra méltó feltámadásainak egyikét. Ez a Jankovics – mint
tudjuk – világsztár volt a javából, a mi nagy korszakaink bármelyik aranycsapatába is bőven befért
volna. Csakhogy a nyár folyamán valami keserves gerincsérülés érte, mozdítani sem tudta a nyakát.
Paralitikus angol főrend módjára kószált a szálló folyosóin, mereven, bicegve, kísérteties arccal.

Az élet persze bonyolult.
A szenvedélyes emberbarát forró könnyeket hullatott lelkünk mélyén Jankovicsért, de ugyanakkor

egy kaján kis szurkoló a kezét dörzsölte a szívünkben. Jankovics nélkül fokhagymás polip a jugoszláv
válogatott, lehet, hogy megfekszi a gyomrunkat, de akkor is bekapjuk őket ebédre.

Csakhogy a döntőt a televízió is közvetítette és Jugoszlávia Jankovicsot akarta látni.
Szóval kigyúlnak a reflektorok, a mieink már javában melegítenek, készülődik az ellenfél is,

egyszerre jön Jankovics. Jobbról egy orvos, balról egy orvos, elöl egy gyúró, hátul egy gyúró és
közöttük – csontot nyelt kísértet módjára – a nagy ember.

Óvatosan a vízbe ereszkedik, tesz néhány tétova tempót. Jajgat, mint a fába szorult féreg.
Injekció, jeges pakolás, megint néhány tempó, újabb szenvedés, vissza a falhoz. Borogatás, gyúrás,

alkoholos lemosás. Pár tempó, aggódva látom, hogy már valamivel virgoncabb.
Negyedóra múlva intett a főpapi segédletnek, hogy távozhatnak, minden rendben lesz.
És ez a szerencsétlen, beteg, magatehetetlen aggastyán úgy játszott ellenünk, mint ezer ördög.
Nos, az utolsó negyed közepén mégis vezettünk egy góllal. Emberelőnybe kerül a jugoszláv csapat,

de a labda nálunk marad, odahullik Görgényi elé, ami nem hátrány.
Görgényi ugyanis 57-et tud százon, és úgy úszik a labdával, mint soha senki. Magasan kiemelkedik,

valósággal körülfolyja a lasztit, nincs ellenfél, aki hozzá tudna férni. Ha kell, Görgényi akár ötvenszer
is körülússza a medencét a lasztival.

Most meg csak áll, Perisiccsel az oldalán.



– Ússz, Göresz! – üvöltünk kórusban a kispadról. – Ússz!
Nem úszik.
Csak áll ott Perisics mellett, az arca előbb piros, aztán kék, végül gusztustalanul szederjes.
Azt mondja:
– Grr…
Megüt a guta. A végső győzelem forog kockán, és Görgényi, ahelyett hogy úszna, tévémacit játszik.

Felelősség … fiatalok … mondhatom…
A mérkőzés végén – vagy tíz perccel később – Görgényit is megszólításommal tüntettem ki ez

ügyben, de arcomon nyoma sem volt a szelíd derűnek, amely egyébként jellemzi.
Görgényi még akkor sem tudott megszólalni.
De töredezett szavaiból, hörrenéseiből és elcsukló sikolyaiból érdekes kép bontakozott ki.
Kiderült, hogy Perisics megfogta a sapkája madzagját. Nem a sajátját, a Görgényiét. Aztán csavart

rajta egyet. Majd még egyet. Közben bütykös öklét odaszorította Göresz ádámcsutkájához. Egy percig.
Kettőig. Egy örökkévalóságig.

– Azt hittem, belepusztulok – mesélte később Görgényi, az emlékezéstől újra sápadtan. –
Valósággal egymásra srófolta az állkapcsaimat. Nemhogy lélegezni, még pislogni sem tudtam. Az
ádámcsutkámat meg egyenesen kituszkolta a helyéből. Ettől újra hápognom kellett. Szörnyű volt.
Sosem hittem volna, hogy ugyanazt az embert egy perc leforgása alatt kétféleképpen is meg lehet
fojtani.

Görgényinek természetesen megbocsátottam a vétkeit. Az ember ne legyen szőrszálhasogató egy
haldoklóval. Perisicset viszont teljes szívemből bámultam. Több emberöltőt eltöltöttem a vízben, de
ezt a figurát, a „marokra fogott madzag” trükkjét még sehol sem láttam. Íme, újabb bizonyíték, hogy a
vízilabdázás lehetőségei kimeríthetetlenek, és egy igazán nagy játékos mindig tud újat hozni a játékba.

A vége felé négymétereshez jutottak a jugók, kiegyenlítettek, döntetlen lett a mérkőzés. A
négyméteres ugyan nyilvánvalóan jogtalan volt – az ellenünk ítélt büntetők kilencvenöt százaléka
jogtalan, a többi öt pedig ráadásul még csalárd is –, mi mégse tiltakoztunk. Hiszen nekünk a döntetlen
bőven elég volt, a tornát is megnyertük, és ilyenkor mindig rettentő sportszerűek vagyunk.

Különösen, hogy jött az eredményhirdetés, és ez újabb kaján örömet jelentett a mi számunkra.
Ugyanis a jugók mindent bedobtak erre az eredményhirdetésre. Olyan fényes cécót rendeztek,

amelyhez képest XIV. Lajos névnapja csak piti batyubál lehetett Versailles-ban.
Az ünnepséget a tévé is közvetítette, nem tudok szabadulni a sanda gyanútól, hogy tulajdonképpen a

csodálatos új turistaszállójuknak akartak reklámot csinálni a tornával is, az eredményhirdetéssel is.
Meg kell adni, roppant elegáns módon, szinte olaszosan csinálták. Ami a vízilabdát illeti, talán ezzel
az ünnepséggel akartak lezárni egy nagy korszakot. A különféle jugoszláv aranycsapatok a háború óta
próbáltak olimpiai bajnokságot nyerni. Két nagy generáció öregedett ki, egyiküknek sem sikerült, és
már-már úgy tűnt, hogy nem sikerül a harmadiknak sem. Végül aztán Mexikóban lepottyant az a már
nagyon aktuális arany, és abban a pillanatban az egész gárda rettentő öregnek érezte magát. Úgy
gondolták tehát, ezzel a nagy, reprezentatív tornával búcsúztatják el az aranyérmes galerit.

De – ha már lúd, legyen kövér – meghívták az ünnepségre az elmúlt évtizedek valamennyi nagy
játékosát is. Jó volt látni a régi fiúkat… Kovasics, Grkinics, Bakasun, Kurtini, Muskatirovics,
Trumbics … valóságos történelmi arcképcsarnok. Mindegyikük ellen játszottam az évszázad hatodik,
hetedik és nyolcadik évtizedében, nem volt akármilyen mulatság arra gondolnom, hogy tessék,
ezekből már emlékművek lettek, én viszont… akár még ma is játszhatnék.

Ha nagyon akarnék.
Ha le tudnék adni öt-hat kilót.



Ha…
Ha…
Hagyjuk!
Az ünnepség – mint bátorkodtam említeni – pompázatos volt. Harsona. Felvonulás. Népi kislányok.

Úttörők. Virágok. A régi fiúk, meg az újabbak is, estélyi ruhában sorakoztak fel a piros szőnyeg két
oldalán. Akkorák, mint egy-egy torony. Harminc világhírű hirdetőoszlop szmokingban. A kormány
megbízottja magas kitüntetéseket osztogat. Taps. Könny. Mosoly. Meghatottság. Orgonamuzsika.

Aztán előlép Bodnár Andris, és átveszi a torna serlegét.
Tízet teszek egy ellen, hogy ezt nem pontosan így tervezték. Arra gondoltak, hogy hazai

környezetben, hazai közönség előtt feltétlenül megnyerik a tornát, és a serleget majd Jankovics veszi
át. Ezt szánták poénnak.

Kaján jó érzések közepette álldogáltam Kurtini árnyékában. Nevezzék gonoszságnak, de nincs jobb
mulatság, mint egy kicsit úgy berondítani a haverok áhítatába. Különben is szándékosan sodródtam
Kurtini mellé.

Talán akad még jó memóriájú szurkoló, aki emlékszik Kurtinira. Már 1947-ben megjelent a
Szigeten, a Balkán Kupáért játszott tornának ő volt az egyik csillaga. Egészen nagy pólós, amellett
szívkirály a javából, egy kétméteres, kacagó szőke ördögfajzat.

Hát azóta persze kicsit elszaladt az idő. A sok szőkeség részint eltűnt, részint megőszült, ám a
természet alighanem úgy gondolkozhatott, hogy ilyen remek fickóból sosem lehet elég, és körös-körül
rárakott néhány kilót.

Kurtini szerény számításai szerint is legalább másfél mázsa volt, ahogy ott állt a szmokingjában.
Felnéztem rá, és – persze csak úgy befelé – újra csak vigyorognom kellett.
Esküszöm, hogy velem ilyesmi sosem fordulhat elő.
Mikor leszek én két méter magas?
Nem igaz?
Száz szónak is egy a vége: a hvari tornát kipipáltuk, és aztán folytattuk az edzést.
Istenem, nem volt jobb dolgunk.
Rajki Béla akkoriban filmet forgatott, az új szabályok ravasz figuráit próbálta szalagra rögzíteni.

Ilyenkor gyakran átpasszolta nekem az egész társaságot, csináld ma te, Gyurika.
Környezetem eskü alatt vallja, hogy akkor mindig valami gonosz fény lobbant a szememben. Az

inkvizíció pribékjeire emlékeztettem, aki napi munkája előtt számításba veszi a lehetőségeket: törjem
egyszerűen kerékbe a kedves kuncsaftot, vagy mókásabb, ha előzőleg még forró olajban is
dinsztelem?

Hát persze mindez rosszindulatú ráfogás, mert alapjában szelíd a szívem, mint egy turbékoló fehér
galambé.

Ha jól emlékszem, előző lélekindulásaim során már közöltem, hogy az életben sosem edzősködtem.
Ennek volt most egy előnye, és persze volt – legalább – egy hátránya is. Az előnye az volt, hogy
egyszerűen nem tudtam rosszul dolgozni.

A hátránya? Hogy jól sem.
Kénytelen voltam tehát improvizálni. Ez – mint minden rögtönzés – úgy ment végbe, hogy előző

este órák hosszat törtem a fejem, és nem nyugodtam addig, amíg valami oltári bolondságot nem
sikerült kisütnöm.

Akkor már csak az előkészületeket kellett megtennem.
Nicolette, a kislányom hároméves volt akkor. Fondorlatos módon megvártam, amíg elalszik, és

aztán macskaszerű léptekkel besurrantam a kis szobájába. Életközelbe akartam hozni az edzést,



versenyszerűvé akartam tenni a dolgot, és ehhez – természetesen – versenydíjról is kellett
gondoskodnom. Valami értékes és szívhez szóló trófeáról, amelyért ezek a kifinomult ízlésű
egyetemisták, diplomások is teljes erővel hajlandók küzdeni. Hja, az anyagi érdekeltség, ugyebár…

Tehát odaosontam Nicolette polcához, elcsórtam a legrondább babát. Afféle szerencsétlen kis
kaucsuk szörny volt, a fél lábát már a königrätzi csatában elvesztette, a másik ócska gumiszálon
csüngött.

Másnap, az edzés hivatalos részének végére érve a köpenyem zsebébe nyúltam.
– Figyelem, uraim! – mondtam, mert mindig hajlamos voltam a túlzásokra. – Most váltóúszás

következik.
Már izgatott moraj futott végig a társaságon. Sebészek, mérnökök, joghallgatók egyszerre

visszafiatalodtak húsz évet. Minthogy a csapat korátlaga akkoriban huszonöt esztendő volt, ez nem
csekély változást jelentett.

Persze megértettem.
Pici srác korunk óta imádtunk stafétázni valamennyien. Az ilyesmit mindig keresztben, a medence

székében rendeztük, nem kellett hát sokat gürcölni, és ha a csapat kikapott, nyugodtan rá lehetett kenni
a partnerokra.

– Nyugi – mondtam. – Most jön a varázslat. Ugyanis páratlan értékű tiszteletdíjról is
gondoskodtam. Tessék. íme.

És kitettem Nicolette ebrágta babáját a partra.
A lelkesedés az egekig csapott.
Szívós Pisti odajött hozzám, a vállamat veregette.
– Nagy lélek – mondta. – Egy tékozló kedvű playboy. Egy grand-seigneur.
Faragó Tamás Kosztolányit idézte:
– Kérem, én még nem játszottam, nem játszottam, nem játszottam…
Neki. könnyű volt, akkor készült az érettségijére. Persze ebben az átkozott társaságban ő se vihette

el szárazon.
– Azt láttuk Barcelonában – mondta Bodnár Andris. – Pedig ott játszhattál volna.
A két kapus választott. Molnár eldugott egy kavicsot, aztán hátul kiejtette a markából, hogy

Cservenyák még véletlenül se találhassa el, de a többiek már az első menetben kiszúrták. Negyedórás
nehézlovassági becsületsértések közepette kialakult a két váltó. Molnár, Szívós, Görgényi, Kásás,
Konrád Feri és Magas került az egyik csapatba, Cservenyák. Bodnár, Balla, Sárosi, Faragó és
Wiesner a másikba. Felálltak a partra, és gonoszul méregették egymást.

– Adunk az ürgéknek egy ugrás fórt – mondta Szívós. – Ezeket a nyüzügéket akkoris megverjük, ha
egyik kezünk ide hátra dugjuk, ni.

Nem mondhatnám, hogy az ellenfél angolos eleganciával fogadta ezt a pimaszságot.
– Te, picim! – fordult felém Faragó, mert ezekbe a mai srácokba szemernyi tekintélytisztelet sem

szorult. – Ha végeztünk, elmehetünk?
– Világos – mondtam.
– Helyes – bólintott a gyerek, és aztán Pistiék felé intett. – Ti csak ússzatok tovább nyugodtan, s ha

végeztetek, majd adjátok le az uszodakulcsot a portán.
– Elég – mondta Konrád Feri. – Itt már nincs helye több szónak. Kezdjük.
Azért volt még nekem is egy dobásom.
– Nyugi – szóltam hűvösen. – A hecc kedvéért melegítőben fogunk úszni.
Maflán néztek rám, nem akartak hinni a fülüknek. Talán arra gondoltak, hogy most hatalmasodott el

rajtam a régóta esedékes aggkori elmegyengeség.



– Melegítőben?
– Melegítőben – bólintottam, és mert még mindig volt egy dobásom, hozzátettem: – és

bokszkesztyűben.
Egy pillanatnyi csend támadt, a szemek tágra nyíltak. Aztán egyszerre enyhült meg az egész

társaság.
– Megőrült – ez volt a tekintetükben. – Ezen a fokon már nem tanácsos ingerelni. Hagyjuk rá.
– Melegítőben és bokszkesztyűben – mondta egészen halkan Sárosi Laci. – Rendben van.
Kihoztam két rongyos zöld melegítőt a Fradi szertárából, akadt két pár öreg bokszkesztyű is, az

egyikből kilógott az afrik.
– Ismertetem a váltó szabályait – mondtam fensőségesen. – A csapat első tagja felhúzza a melegítőt

és a bokszkesztyűt. Rajtjelre a vízbe veti magát, és két hosszt pillangózik. A célba érve kimászik a
partra, lehúzza magáról a szerelést, és átadja a váltó következő tagjának. A blúz cipzárját
természetesen minden esetben nyakig fel kell húzni, a kesztyű madzagját pedig kettős masnira kell
kötni, mert illem is van a világon. A győztes váltó egy teljes hétig őrizheti a páratlan értékű
tiszteletdíjat. Figyelem, elkészülni, rajt!

A vezényszót aztán tartós őrület követte. Fogalmam sincs, hasznos volt-e ez az edzés. Viszont a
parton összeverődött nézősereg már a második percben a meleg köveken vonszolta magát jókedvében.
Még sosem pillangóztam tréningruhában, így csak sejthetem, hogy ez a pokolbeli kínok
legszörnyűségesebbjei közé tartozik. A lifegő cucc egy pillanat alatt teleszívja magát vízzel, a
frontális ellenállás óriási, így az úszó több mázsát cipel magával vízi útján. És akkor még a
bokszkesztyűről nem is beszéltem.

Molnár Bandi már az első hossz közepén úgy pillangózott, mint egy vízi huszár. Úgy kétpercenként
derékig kiemelkedett a vízből, aztán hosszú időre eltűnt, mint egy szép álom.

– Segítség! – ordította Kásás Zoli. – Itt valahol lefolyó van.
Cservenyák tüdeje a második hosszon már nem is sípolt, hanem valósággal trombitált.
A falhoz érve hatan húzták ki őket a partra, körülbelül annyi élet volt bennük, mint két több napos

vízi hullában.
Aztán guvadó szemmel tépték magukról a vizes ruhát. A szerelés a testükre tapadt, olyan

mozdulatokat végeztek, mint két buja bajadér, csak éppen szederjes arcukkal állt szöges ellentétben a
lassú hastánc.

– Nem ér! – ordított Konrád Feri. – A mi kesztyűnk bele jobban kilóg. Tiszta sor, te már eleve
nekik szántad a babát.

Bodnár Andris a második hossz közepén megállt, és a hátára fekve sodortatta magát a játszi
habokkal.

– Gyerünk, doktor, nyomás! – ordított Faragó. – Ez nem számít bele a nyugdíjba.
– Legalább hagyjatok békében kimúlni – sípolta Andris.
– Óvás! – üvöltött Görgényi az ellenfelet figyelve. – Csalnak. Balázs nem húzta nyakig a cipzárat.
– Próbálj te bokszkesztyűben cipzárat húzogatni! – kiabált Balla. – Vagy a masni, vagy a cipzár.
Tépték magukról a vizes melegítőt, váltottak. Magas Öcsi percekig táncolt egy lábon, amíg bele

tudott bújni a ronggyá ázott nadrágba.
– Haza akarok menni! – üvöltötte. – Többé nem leszek rossz!
A parton már több száz fürdőző őrjöngött örömében. Ettől a naptól kezdve jelentősen emelkedett a

Sportuszoda látogatottsága. Arra gondoltam, hogy legközelebb jutalékot kerek az igazgatóságtól.
– Feladom! – bömbölt Faragó a medence közepéről. – Hozzátok az oxigénsátrat.
Aztán pillangózott tovább, mint egy úszódaru.



Hat tagból állt egy csapat, koponyánként negyven métert kellett úszniuk. Egy valamirevaló úszó
kétszáznegyven métert könnyedén fürdőzve is megtesz három perc alatt. Ez a kétszáznegyven méter
kereken húsz percig tartott.

Aztán csak hasaltak a parton, és úgy fújtattak, mint tizenkét vákuumszivattyú.
– Hagyjatok egy kis levegőt nekem is – mondtam tréfásan.
Csak rám meredtek, gyilkos tekintettel.
– Neked? Minek?
A versenyt, kétcentis előnnyel, a Szívós-csapat nyerte. Ünnepélyes keretek között nyújtottam át a

páratlan értékű tiszteletdíjat Pistinek.
– Fellebbezünk – mondta Bodnár Andris.
– Ezek nem is úsztak. Csak úgy beitták magukat a célba.
De Pisti diadalmasan emelte a magasba az ortopéd babát. Mint a nagy ezüstkupákat szokás

mindenféle világdöntők után.
Ezt nem kellett volna tennie.
Mert ebben a pillanatban toppant az uszodába a Kárpáti család további két tagja.
Apám és Nicolette.
Az idősebb Kárpáti a Fradi szertárosa volt abban az időben. Amikor meglátta a két szalagokká

szaggatott zöld melegítőt, minden további teketória nélkül elájult. De ez hagyján, mert szakmai ájulás
volt, és mint ilyen tiszteletre méltó.

Nicolette viszont megállt Pisti előtt, a térdéig sem ért, de ahogy bömbölni kezdett, az felment
egészen a felhőkig.

– A kedvenc babám! – ordította. – Disznóság!
 Pisti megállt, érdeklődő képet vágott, kétszáznégy centi tanácstalanság.
– Most mit csináljak?
A vállaimat vonogattam.
– Nem tudom – mondtam. – Ha van lelked, egy kisgyerektől elvenni a kedvenc játékszerét, hát csak

rajta. Az ilyesmi persze emberség kérdése.
Mire Pisti visszaadta Nicolette-nek a babát.
Együtt mentünk ki a Szigetről, persze hogy nem volt életem. Hogy divatos kifejezéssel éljek:

kórusban cikizett az egész társaság.
– A nagyvonalú sportvezető prototípusa – mondták. – Ellopja a kislánya babáját, aztán betanítja a

gyereket, hogyan kell visszaszerezni. Minden ország támasza, talpköve a tiszta erkölcs.
Nem bírtam tovább hallgatni…
Bementem a pékhez, vásároltam egy Rákóczi túróst.
Egyet.
Az egész társaságnak.
– Itt van – mondtam. – Osszátok el.
Sosem szórtam a pénzt, viszont tudtam, amikor szent dolgokról van szó, semmi helye a

garasoskodásnak. Mellesleg a gyerekekre is hatott ez a bőkezű gondoskodás, mert abban az évben
valamennyi mérkőzésüket megnyerték.

Istenem, valamit valamiért.
A következő szezon elején változtattunk egyet. Mayer Miska elment az ifiválogatotthoz, Gyarmati

Dezső viszont hazajött innét Columbiából, és beszállt Miska helyére a nagyoknál.
Jó, tudom, hogy Gyarmati Dezsőt nem kellene bemutatni. Mégis bemutatom, mert ezzel is telik a

papír.



Szóval ő volt az az ember, aki még nálam is több olimpiát pólózott végig. Kereken ötöt, ami nem
csekélység. Ebből három alkalommal aranyat nyert, vagyis, ha nagyon gáláns akarok lenni, azt is
mondhatnám: Gyarmati Dezső volt minden idők legnagyobb vízilabdázója. (Bízom benne, hogy
egyszer majd ő is ír egy könyvet, és akkor talán visszaadja ezt a hozsannázást!) Hogy ő lőtte a
vízilabda történetének legnagyobb gólját, az persze vitathatatlan.

Huszonöt méterről.
Boros Apinak.
Annak a Boros Apinak, akinek például a jugoszláv csatárok három méterről sem tudták belőni.

Dezső belőtte huszonötről.
Fradi-Szolnok meccs volt a Szigeten, Ambrus védett egy lövést, és kiadta a labdát Gyarmatinak,

aki két méterre állt a saját kapujától. Középen hirtelen valami mocorgás támadt, Kiss Egon lefordult,
és egyszerre vagy három méter előnnyel úszott a szolnoki kapu felé. Lélek egyedül. A helyzet teljesen
világos volt, Gyarmati Egon elé játszik, holtbiztos gólhelyzet. Persze Boros is észrevette, messzire
kiúszott a kapujából, hogy a hosszú átadást majd elcsípi Egon orra elől. Az akkori szabályok szerint a
kapusnak nem volt szabad négy méternél messzebb elhagynia a kapuját, de a játékvezető nem fújt. A
labda a mi birtokunkban volt, szabad folyást engedett a dolgoknak, előnyszabályt alkalmazott. Az is
lehet, hogy már sejtett talán valamit.

Mert Gyarmati felnézett, látta, hogy üres a kapu, és minden teketória nélkül rálőtte a labdát.
Huszonöt méterről.
Valami kísérteties látvány volt ez.
Van, aki el se lát huszonöt méterre.
Olyan ember alig akad, aki egyáltalán el tudja dobni azt a labdát ilyen távolságra.
Olyan pedig, aki az uszoda túlsó végéről betalál egy háromszor egy méteres kis négyszögbe …

háromezermillió közül egy, ha akad.
Ez az egy volt Gyarmati Dezső.
Derékig kiemelkedett a vízből, aztán felvágta a labdát, jó magas ívben. A gömb emelkedett,

emelkedett, egy-két másodpercre eltűnt a reflektorok között, majd hullani kezdett. Aki csak ott volt az
uszodában, némán, szinte hipnotizáltan követte a labda útját. Úgy félúton Boros Api is észrevehette a
dolgot, mert felágaskodott, majd hanyatt feküdt, pár hátúszótempót tett, vissza a kapuja felé. Közben
meg nézte, nézte azt a repülő labdát, és az arca mind kétségbeesettebb kifejezést öltött.

A labda úgy pottyant az üres kapu közepébe, mint egy nagy, érett körte.
Vagy három másodpercig még teljes csend volt az uszodában, aztán mindenki egyszerre kezdett

ordítozni.
Fantasztikus teljesítmény volt.
Azóta is legfeljebb Pelétől láttam hasonlót.
Az 1970-es világbajnokságon, Mexikóban, a brazil-csehszlovák mérkőzésen.
Amikor Viktor elhagyta a kapuját, és Pelé a félvonalon túlról lőtte rá a labdát. Tévén láttam az

ügyet, sosem felejtem el. Rivelinó ott állt Pelé mellett, éppen elkérte volna tőle a labdát. Aztán, hogy
látta, mit művel Pelé, hirtelen valami rémület jelent meg az arcán. Nem értette, mi történik, azt hitte,
Pelé hirtelen megőrült a pokoli forróságban.

Na, most ne tévedjünk. A világért sem óhajtom Gyarmati Dezsőt minden idők legnagyobb
futballistájához hasonlítani.

Pelé lövése ugyanis nem ment be.
A magam módján hosszan ünnepeltem volna az öltözőben Gyarmatit ezért a gólért, ő meg úgy nézett

rám, mintha kukacos almába harapott volna.



– Nagy ügy – morogta a foga között. – Üres kapuba. Különben is, az ilyet nem középre kell lőni,
hanem valamelyik sarokba.

Aztán egyszerre megszólalt egy harsona, és mi ott ballagtunk körben a müncheni stadion cikcakkos
tetői alatt, az 1972-es olimpia megnyitóján.

Kórus, zászlók, ötkarika, galambok, fáklya…
Jó, Mexikót kihagytam, de… Helsinki, Melbourne, Róma, Tokió, München … most már éppen

ötödször vettem részt ebben a furcsa, kábító forgatagban, hát vénségemre igazán megszokhattam
volna. És mégis … amikor a nyugatnémet kislegény felszaladt a lánggal a toronyba, és a gyerekek
elkezdték énekelni az olimpiai himnuszt … hát akkor bizony csak elszorult ez a dacos gége, akkor
bizony szaporán elő kellett húznom az egyenruhához rendszeresített egyenzsebkendőt.

Talán az a szép benne, hogy sohasem lehet megszokni.
Uramisten, ha csak arra gondoltam, hogy az itt hemzsegő hétezer leány-legény az előző évek során

micsoda pokoli munkát végzett – pusztán azért, hogy itt hemzseghessen…
Jó, de mi viszont nemcsak hemzsegni jöttünk. Mi azért jöttünk, hogy megfelelő tuszkolódások és

pofozkodások árán végül zsebre vághassuk a kis fazonaranyak ránk eső százalékát. Két éve veretlenek
voltunk, két éve minden tornát megnyertünk, olimpiai bajnokok akartunk lenni, és kész. Ennél alább
legalább a rajt pillanatában nem adhattuk.

Azzal kezdődött, hogy reggeltől estig edzésre jártunk. Legtöbbször úgy alakult, hogy Rajki Béla
maradt a mieinkkel, mi meg Gyarmati Dezsővel az ellenfeleket lestük, mint afféle ipari kémek. Nem
mintha nem ismertük volna már valamennyit töviről hegyire. Az előkészületek, nemzetközi tornák
során százszor is megverekedtünk valamennyiükkel, azt is tudtuk, hány kockával issza Dolgusin a
csáját, és miről álmodik Szandics, ha töltött káposzta volt vacsorára. Azt figyeltük, nem hoztak-e
valamilyen új legényt magukkal, és legfőképpen persze, nem találtak-e ki valami új firkát az
emberelőnyös helyzetek kihasználására.

Ez lényeges momentum volt.
A szabály ugyanis, hál istennek, közben újra megváltozott. A büntetőpontos tébolyt eltörölték, és

bevezették az „időjátékot”. A támadó csapatnak negyvenöt másodperc leforgása alatt kapura kellett
lőnie a labdát, és a súlyosabb vétkeket most már nem gólig való kiállítással, hanem egyperces
kiállítással büntették. Három kiállítás után kipontozódott a játékos, viszont más állhatott a helyére.

Az egyperces szabály volt a legrázósabb. Azelőtt emberelőnyben akármeddig bűvölhettük a labdát,
mert a kiállított játékos léphetett csak ismét színre. Most viszont egy perc alatt be kellett lőni a lasztit,
különben visszajött a kiállított tag, és azzal vége az emberelőnynek.

Arra joggal számíthattunk, hogy a szerencsétlen játékvezetők a tárgyilagosság látszatának kedvéért
majd paritásos alapon állítgatják ki az embereket. Innen egyet, onnan egyet, aztán megint innen egyet,
megint onnan egyet. Így aztán végül mindkét fél szidja majd őket, de legalább a pártatlanságukon nem
esett csorba. A leckét legalább jó előre feladták: végül alighanem az a csapat győz, amelyik jobban
használja ki az emberfórokat. Belövi a sajátjait, és kibekkeli az ellenfélét.

Nézegettük hát a vetélytársakat, de nem lettünk okosabbak. Lehet, hogy azért, mert már amúgy is
rettentő sok eszünk volt… A csúcs közelében ugyebár nem könnyű már tovább fejlődni. Aki pedig
elérte a maximumot…

Nos, ha voltak is ilyen rózsaszínű álmaink, azok az első mérkőzésen már azonmód szétoszlottak.
Pokolbéli keservek között vertük meg a hollandokat 3:0-ra. 3:0 a hollandok ellen, ez úgy szemre nem
rossz eredmény, a játék viszont – hadd fogalmazzak lényemhez méltó finomsággal – kívánnivalókat
hagyott maga után. Szívós Pistit egyszerűen az olimpiai uszoda kék csempéjébe taposták a lágy szívű
tulipános óriások, Andris, Feri, Laci meg lelőtt minden lelőhetőt. Lelőtték az ugrótornyot, a



villanyújságot, a virsli árust, csak Ronnie Kroont nem sikerült lelőniük, mert a narancssárgák kapusa
boszorkányos módon védett.

Gyarmati Dezső aszpirint vacsorázott aznap este, én meg a szállásunk szaunájában kerestem
enyhülést.

Na, itt aztán újabb megrázkódtatás várt rám.
És most tessék jól figyelni. Akinek kedve van, esetleg szánakozhat is egy cseppet.
Tehát óvatosan kinyitom a kis deszka-kulipintyó ajtaját, zutty, egyszerre két óriási pofon.
Először a 104 fokos hőség vág pofon.
És rögtön utána egy látvány.
A legfelső padon egy csodálatos leányzó hever.

A születésnapi kosztümjében. Vagyis csak úgy nettó állapotban, mindennemű göngyöleg nélkül.
Már ahogy a szaunában szokás. Sok szőke haj, sima, rózsaszínű bőr, és azonfelül minden a maga
helyén, méghozzá tökéletes adagolásban.

Egy picit megroggyant a térdem.
Általában firkás csatárnak ismertek, a kapu előtt legalábbis mindig feltaláltam magam.
Most viszont csak álltam, és néztem. Ahogy utólag visszagondolok, ez sem volt mindennapi

passzió.
Tudom, egy hidegvérű angol gentleman ilyenkor rögtön tisztában van azzal, hogy mit kell tennie.
– Pardon, uram – mondja elegánsan, és távozik.
Nyilvánvaló, hogy ezt nem tehettem. Meglett volna a véleménye a szilaj magyar férfiakról. Az

eszembe sem jutott, hogy magyar voltom ebben a pillanatban nem nyilvánvaló, hiszen felségjelnek
nyomát sem láthatta rajtam.

– Helló – mondtam nyomorultul, s aztán leültem a legalsó padra töprengeni. Akkor vettem észre
másodszor, hogy micsoda pokoli meleg tud lenni égy ilyen szaunában. Még ezer szerencse, hogy nem
kellett sokáig bíbelődnöm a lehetőségek számbavételével.

Mert két perc múlva megint nyílt az ajtó, és egy kétszeres életnagyságú néger jött be rajta.
– Evening – mondta, és akkora volt, hogy profilban is alig fért be az ajtón.
– Csao – kiáltotta a lány, láthatólag felvillanyozódva.
Aztán leültek egymás mellé, és úgy néztek rám, mint egy gusztustalan kis féregre.
Rajongok a vidám baráti kompániáért, viszont még sosem próbáltam a társaságomat senkire

ráerőltetni.



A következő percben már kinn álltam a hideg zuhany alatt.
És életemben először sajnáltam, hogy nem vagyok néger.
Persze az erős jellem arról ismerszik meg, hogy a legnagyobb sorscsapásból is jobb, igazabb

emberként kerül ki. Még ott a zuhany alatt elhatároztam, hogy új fejezetet kezdek, és végre megtanulok
angolul.

Ezzel az angoltanulással úgy voltam valahogyan, mint az olimpia játékvezetői az emberelőnnyel.
Egyet ide, egyet oda… Az elmúlt harminc év során én is hol elkezdtem, hol abbahagytam, aztán
megint elkezdtem, megint abbahagytam. Végül megtanultam vagy ötszáz szót, de ha egy összefüggő
mondatot kellett kinyögnöm, akkor inkább elmentem lábtempózni. Most végleg elszántam magam,
hogy változtatok ezen.

No és kit választhat angol nyelvtanárnak egy törekvő ember a müncheni olimpián? Mindig magasra
tettem a mércét, és természetesen Mark Spitzet választottam.

Fantasztikus figura volt ez a Márkus. Amikor a felszínre bukkant, és a víz végigcsorgott kékesfekete
haján, aranybarna bőrén, volt benne valami emberfeletti. Esküszöm, hogy egy fókára emlékeztetett.
Kivéve, hogy a fókák nem úsznak olyan gyorsan.

Nos, ahogy reggelenként betoppant az uszodába, én rögtön odaléptem hozzá, és szellemes
csevegésbe elegyedtem.

A jó memóriájú olvasó talán emlékszik még, hogy pár lappal ez előtt elmeséltem, hogyan faragtam
embert Zelk Zoltánból, Louis Armstrongból és Hofi Gézából. Minthogy a szerénység számos
erényeim legfőbbike, készséggel leszögezem, hogy Mark Spitzből nem én faragtam embert. Az csak a
látszat volt.

A reggeli beszélgetések ugyanis kivétel nélkül a következő módon mentek végbe.
– Good morning, Mark – mondtam én.
– Good morning – mondta ő.
– How are you? – mondtam én.
– Thank you – mondta ő.
– All right – mondtam én, és bátorítólag megveregettem a vállát.
Erre ő már nem mondott semmit, hanem beugrott a vízbe, úszott még egy világrekordot, este pedig

már húzták neki a zászlót meg a himnuszt.
Mark Spitz hetedik aranya után odajött hozzám egy román edző, és leplezetlen bámulattal kérdezte

meg:
– Mondd, hogyan csinálod?
Persze, mert ő csak a csevegést meg a vállveregetést látta. Azt hitte, én adom Spitznek a tippeket.
Szinte kár, hogy volt ennek az olimpiának rázósabb része is.
Második meccsünket a nyugatnémetekkel játszottuk a Dante uszodában. Roppant békésen indult a

dolog, a nap sütött, az ég szikrázott, és mi dévaj viccelődések közepette buszoztunk ki a város másik
végére. Az ember ilyenkor kapja a legnagyobb pofonokat a sorstól. Ezt mi is tudtuk, de pillanatnyilag
nemigen törődtünk vele. A nyugatnémet válogatott könnyű játszótársnak ígérkezett. Nemzetközi tornán
még sohasem rúgtak labdába, ellenünk meg mindig éppen hogy csak ott voltak a vízben. Igaz, Sárkány
Miklós, a mesterük annak idején tíz év türelmi időt kért a szövetségtől, és ez roppant nagy észre
vallott. Hát istenem, tíz év nagy idő, azalatt csak történik valami.

De hogy éppen ellenünk történjék az a valami, az átkozottul rossz vicc volt a sorstól.
Mit szépítsem. A harmadik harmad elején még 3:1-re vezettünk, aztán lőttek két fura gólt, és ezzel

fennállásuk legnagyobb sikerét érték el.
Pedig nem is játszottak jól.



A zóna egyik változatával próbálkoztak, de túlságosan behúzódtak, öt-hat méterről gyerekjáték lett
volna átlőni ezt a védelmet.

Csakhogy a magyar csapatban aznap nem gyerekek játszottak.
Pistiék megint lövészünnepséget rendeztek. A sárga golyó kitüzesedett a levegőben. A kék

egyenruhás rendezők hol a szomszéd parkból, hol a sarki körforgalomból hozták vissza a labdát, csak
azt az átkozott kaput nem sikerült eltalálni.

Meccs végén odamentem Sárkány Miklóshoz, és jóllehet útközben háromszor is megbotlottam az
orromban, mégis sikerült valahogyan gratulálnom neki, mert az illem kötelez, Sárkánynak is volt
humora, bár az adott helyzetben nemigen tudtam szívből értékelni. Leültetett maga mellé, és hosszan
magyarázta, hogyan kellett volna játszanunk, hogy legyőzzük őket.

Hiába, München az München, de Pest az Münchenben is Pest.
És most felbukkant egy roppant emlék. Ami csak München. Chris Taylor kansasi diák volt.

Huszonhárom éves, nehézsúlyú birkózó. Elég nehéz súlyú birkózó.
Tetszik tán ismerni azt a szabályt, hogy egy férfiember viszonylag még jóvágásúnak mondható, ha a

testsúlya annyi kiló, ahány centivel a magassága túl van az egy méteren. 180 centi – 80 kiló… még
hagyján. 165 centi – 70 kiló… már nem hagyján, de majd leadom.

Ezt a szabályt alighanem Chris Taylor is ismerte, csak éppen eltévedt egy nagyságrendéivel.
196 centi volt és 196 kiló.
Amikor bevezették a porondra, felhördült az aréna. Mintha két elefánt jött volna egymás hegyén-

hátán.
Az arca olyan volt, mint egy ötkilós vekni. Szépen egybesült vonásokkal. A törzse – hadd maradjak

most már az élelmiszeripari hasonlatoknál – szintén kenyértésztára emlékeztetett. De még nyers
állapotban, dagasztás közben.

Szóval kedves, aranyos fickó volt ez a Chris Taylor, de nem éppen egy szívkirály.
Elsőnek Wilfried Dietrichhel sorsolták össze. Ez a Wilfried a müncheniek kedvence volt, afféle

háziszent. Nagyszerű öreg fickó, már Melbourne-ben nyert egy ezüstöt, és azóta folyton ott villogott a
legjobbak között. Most azt várták tőle, hogy hazai pályán majd megkoronázza a karrierjét,
búcsúképpen nyer egy aranyat. Volt is rá esélye, ilyenkor általában a zsűri is belesegít egy kicsit, és
jól teszi. No de hát a Kansasi Kolosszus ellen, az Embertelen Emberhegy ellen teljesen
reménytelennek látszott az ügy.

Középre mentek, kezet fogtak, a hazai szurkolók eltakarták az arcukat. Dietrich sem volt éppen kerti
törpe, száztizennyolc kilót nyomott, de Taylor mellett csak akkorának tűnt, mint egy kiscsoportos
óvodás, mint egy ólomkatona.

Dietrich mégis megpróbálkozott a lehetetlennel, igyekezett elkapni Taylor derekát.
Nem sikerült.
Nem érte át.
Taylor dereka olyan vastag volt, mint egy kaliforniai óriásfenyő. Csak jóval puhább.
Végül egy férfias hördülés, a lelátó talpra ugrik, Dietrich mégis átkarolta Taylort. A karja eltűnt a

dús zsírpárnák között, hiszen mondtam már, Chris Taylor nem volt éppen egy szívkirály.
És most következett az olimpia egyik legfurább produkciója.
Dietrich kezdte emelni Taylort. Hátrahajolt, magára húzta. Szaltózott vele.
Rossz volt nézni.
A kolosszus milliméterről milliméterre emelkedett, mint valami lassított filmen. Elmosódott

vonásain egyfajta bamba kis ámulat ült, jesszusmária, ilyen is létezik? Dietrich vaskos oszloplába
szemmel láthatóan reszketett, és mintha lassacskán süllyedt volna a betonba. A nyugatnémet legény



arcán gonosz angyalok csatáztak, a szeme üveges jelleget öltött, és egyre kijjebb jött az üregéből.
Végre egy halálsikoly, aztán felrobbant az aréna. Sikerült a lehetetlen: az Emberhegy két vállon

feküdt, Dietrich megcsinálta a szaltót. Szaltó…
Hiszen tudjuk, mit jelent. Olga Korbutnál, Ludmilla Turiscsevánál csak egy ujjpattintást. Kecses

villám, ostorcsapás a levegőben.
Nos, ez a szaltó kereken három percig tartott!
Hát ennyit az anabolikus szteroidokról.
Meg legfeljebb még annyit, hogy a szervezet hormonháztartásába belenyúlni mindig rázós ügy. Ha

az ember hormonpreparátumokat nyeldes, könnyen előfordulhat, hogy az a szerve, amely a szóban
forgó hormonokat termeli, egyszerre csak leáll, mert mi az ördögnek strapálja magát. És miután
férfihormonokról van szó, a módszer érdekes következményekkel járhat.

Könnyen megeshet, hogy mire elül a harci zaj, azok a csodálatos férfiak továbbra is csodálatosak
maradnak. De nem biztos, hogy éppen annyira férfiak is.

És akkor meg lehet kérdezni, hát érdemes volt?
De ezt ne tőlem tessék kérdezni, mert én sosem birkóztam nehézsúlyban.
Az ember néha sorba áll a dicsőségért, aztán mire odaérne, kisül, hogy már régen elfogyott. Marad

a bánat meg egy görcs a vádliban.
Egyébként magnószalagokért is sorba álltunk Münchenben.
Az úgy volt, hogy az olimpiai falu klubja előtt minden reggel pontosan nyolc órakor megjelent egy

kék egyenruhás kislány nagy kosárral a nyakában.
A kosár tele volt magnókazettával, a kislány ingyen osztogatta. Az ember fogta a kazettát, bement

vele a nyolc kis fülke egyikébe, üzembe helyezte a szerkentyűt, és akkor üzeneteket mondhatott a
szalagra. A kazettát aztán meg lehetett címezni, a kislány összegyűjtötte, vitte egyenest a postára.

Egy kedves figyelmesség volt, szóbeli üzenet az olimpiáról az otthon maradottaknak. Hangos
levelezőlap.

Csak éppen nem úgy sikerült, ahogy a rendezők gondolták.
Az ember sorba állt a kazettáért, eddig rendben lett volna. Csakhogy aztán senki sem ment be a

fülkébe, ügyet sem vetett a szerkentyűre vagy az otthon maradottakra. Hanem visszaállt a sor végére,
újabb üres kazettáért.

Egy ilyen kazetta ára ugyanis a szabadpiaci forgalomban kereken három dollár volt. Csekély
fáradsággal az ember tizenkét-tizenöt dollárt is összegyűjtött egy óra leforgása alatt magnóvalutában.
Istenem, anyagias korban élünk. Hadd szögezzem le, mindjárt azt is, hogy a sorban nem kizárólag
magyar sportolók tülekedtek a kazettákért.

Az ügy másik része viszont a nyugatnémet lelkületre vet szép fényt.
A kazettás kislányokat négyóránként váltották.
A nyolcórás kislány készlete legkésőbb fél kilencre elfogyott.
Attól fogva három és fél órán át üres kosárral álldogált ott a napon. Lélek egyedül, céltalanul,

unatkozva és verítékezve. Eszébe sem jutott, hogy elhagyja az őrhelyét.
Talán még hadbíróság elé is állították volna!
Mi közben 6:1-re vertük a görögöket, 10:2-re az ausztrálokat. Nem voltak ezek világraszóló

győzelmek, a játékról sem lehet emelkedett hangulatú himnuszokat írni vegyes kórusra. Megnyugtató
kis meccsek voltak, utánuk még Gyarmati Dezső is le tudott nyelni három kekszet vacsorára.

Így aztán minden újabb hajótörés nélkül eveztünk be a középdöntőbe. Sajnos, a nyugatnémeteket
vittük magunkkal, azzal az átkozott 3:3-as döntetlennel. Nem kimondott fór egypontos hátránnyal
startolni, de erre is megvolt az alaposan kimunkált, tudományos módszerünk.



Imádkoztunk.
Hogy hullassák csak pontjaikat a többiek is, ropogtassák egymás csontjait, verjék keresztbe

egymást. Sőt, ha lehet, hosszába is.
Aztán egy jó félórára úgy tűnt, hogy van foganatja a fohászainknak.
Az olaszok ellen úgy kezdtünk, ahogy csak álmában pólózik az ember. A labda megszáradt a

levegőben, néha percekre eltűnt az ellenfél szeme elől, és csak akkor nedvesedett át egy cseppet,
amikor az olasz kapuban vizet ért.

A második negyed végén négy góllal vezettünk, és ha van támlája az edzői kispadnak, bizonyára
hátra is dőlünk, hogy behunyt szemmel élvezzük a muzsikát.

Aztán egyszerre csak megindult Pizzo, az olaszok szárnyashajója. Hóna alá csapta az egész olasz
csapatot, és hátára vette a medencét. Indított, dirigált, intézkedett, gólokat lőtt. Talán ez az utóbbi
ment neki a legegyszerűbben, München nem tartozott a magyar kapusok nagy olimpiái közé.
Hamarosan kiderült, hogy Marculescu, a román játékvezető sem tartozik a magyar vízilabda feltétlen
hódolói közé. A kedves fiú figurája a későbbiek során még markáns módon bukkan fel ezeken a
hasábokon, egyelőre amúgy is Pizzo volt a mérkőzés főszereplője.

Húsz éve figyelem közvetlen közelről ezt a Pizzót. Van valami félelmetes abban, ahogy egyik
pillanatról a másikra megrázza magát, riadót fúj, és aztán fejre állít egy már lefutott meccset.

Münchenben már harmincnyolc éves volt. Kettővel több, mint én. Én mégis rég az edzői kispadon
lihegtem, ő meg még mindig a vízben gyártotta a gólokat. Hatalmas termetű legény, végtelen sok
ésszel, rengeteg hajjal és akkora orral, mint egy gyárkémény.

Akárhogy számoltam, csak ebben láthattam a különbséget.
Hatalmas termet… stimmel.
Végtelen sok ész… világos.
Rengeteg haj … de még mennyire.
Csakhogy én piszének születtem.
Ha két centivel hosszabb az orrom, talán még beszállhattam volna, lőhettem volna öt óriási gólt.

Hiszen tudjuk, Kleopátra is így járt. Ha két centivel hosszabb az orra, másként alakul az emberiség
története. Vagy ha például Pizzo lett volna Egyiptom királynője Marcus Antonius korában…

Ebből is látható, mennyi hülyeség jut az ember eszébe egy rázós meccs hajrájában az olimpián.
Egy perccel a vége előtt még 8:6-ra vezettünk, aztán 8:7 lett.
Nincs értelme felesleges izgalmakat kelteni, már mindenki tudja, hogy a müncheni vízilabda-

olimpiát a Szovjetunió csapata nyerte. Egy gólon múlt, hogy nem mi lettünk az olimpiai bajnokok.
Hogy melyik gólon, afelett persze a végtelenségig lehet vitatkozni. Mindegyiken. Akármelyiken.
Ha marad az olaszok ellen a 8:6, a végén nekünk fújják meg az olimpiai harsonákat.
Ezt persze akkor még nem tudtuk. Talán csak sejtettük. Mert valamennyien lógó orral szálltunk fel a

buszra. Az enyém ebben a pillanatban már majdnem akkora volt, mint Pizzóé. Csakhogy akkor már
késő volt.

Másnap aztán megint felment a pumpa. Egy olimpiai hajrá közeledtével naponta több ízben is
felmegy.

Marculescu ide, Marculescu oda, lélekszakadva szurkoltunk a román válogatottnak a jugoszlávok
ellen. Nem lett volna hátrány, ha elcsípnek egy pontot az olimpiai bajnoktól. Volt is rá lehetőségük.
Remekül játszottak, a jugoszlávok viszont harmatgyengén. Hét öreg primadonna, ingerlékenyek,
sértődősek. Már sem a felesleges kilókat, sem a hírnevüket nem volt könnyű cipelni, hát vadul
gyűlöltek mindenkit. A játékvezetőt, az ellenfelet, a közönséget, talán még egymást is. Mondom: hét
öreg primadonna. Azazhogy, bocsánat, hat öreg primadonna, plusz egy fő.



Jankovics.
Mert Jankovics ijesztő dolgokat produkált ezen a mérkőzésen. Ha létezik ilyesmi: egymaga verte a

románokat. Beszállt, szerelt, indított, felment, lőtt egy gólt, aztán lecseréltette magát.
Talán ez volt a legnagyobb varázslata.
Hétköznapi világklasszis mind a tíz ujját leharapja, csak hogy benn maradhasson a vízben. Ha csak

egy percre is ki kell szállnia, az mindig egy kis halál, sőt becsületsértés, liliomtiprás.
Jankovics túljutott ezen a gyermekded szemléleten. Kispekulálta, hogyan kell beosztania az erejét a

csapat érdekében.
Bent verekedett két percig, lőtt egy gólt, és máris intett, jöhet a csere.
Ő meg hanyatt feküdt a parton, mélyeket lélegzett, mint egy porszívó, az egész uszoda minden

oxigénjét magába szívta. Aztán megint intett, megint bement, megint lőtt egy gólt.
És ez így ment.
Este a kubai gyerekekkel ültünk az étteremben, és én csendes kis monológra fakadtam.
– Jézus, segíts! – motyogtam illő áhítattal. – Ez a Jankovics a kisujja köré csavarja az egész

mezőnyt. Ki tudja megállítani ezt a Jankovicsot? Igazán történhetne vele valami. Isten őrizz, eltörné az
orrát. Az nem is fájdalmas, nem is túlságosan kellemetlen. Csak éppen…

Esküszöm, nem gondoltam komolyan. Csak úgy filozofálgattam.
És másnap este mégis átéltem hosszú nedves pályám legnagyobb megrázkódtatását.
Ülök megint a vacsoránál, egyszerre csak berohan valaki.
– Hallottátok, mi történt? Jankovics eltörte az orrát.
Kiesett a kezemből a villa.
– Most hülyéskedsz?
De akkor már kezd bevonulni az egész jugoszláv csapat. Szandics karonfogva hozza Jankovicsot.

Jankovics orrán kötés, akkora, mint Pinocchióé befáslizva.
Még mindig azt hittem, hogy trükk az egész. Egy pillanatra arra gondoltam, hogy odaszaladok, és

jól megfricskázom Jankovics orrát.
– Most mit bolondozol, Zorán? Engem akarsz átejteni?
Aztán közelebb jött, láttam a lila meg a kék karikákat a szeme alatt. Úristen, ez tényleg eltörte az

orrát. Lesült a képemről a bőr, ugyanakkor valami félelmetes hatalmat éreztem magamban. Jóságos
ég, hát elég akár félig tréfásan is kívánnom valamit a sorstól? Atyavilág, hiszen nekem
lóversenyeznem kellene…

Sosem találják el, mi történt.
Jézus segített.
Ne tessék azt hinni, ez nem hitbuzgalom, ez a puszta valóság. Jézus segített. Méghozzá szó szerint.
Említettem, hogy előző este a kubai pólósokkal vacsoráztunk. Merő véletlenségből ma játszották a

Jugoszlávia-Kuba mérkőzést. Azt mondják, remek meccs volt, a kubaiak csodálatosan tartották
magukat.

Na most már van a kubaiaknak egy csuda erős játékosuk.
A neve: Jesus Perez.
A Szigeten is gyakran megfordult, talán akad, aki emlékszik rá. Hiszen aki egyszer látta, aligha

felejtheti el.
Fekete, mint a kályhacső, és az alakja valósággal anatómiai tanulmány. Rettenetes izmok

meredeznek róla, modellt állhatna egy nehézsúlyú szupersztár ébenszobrához.
Hát a vízilabdasport arany lapjain nemigen szerepel a neve. Nem elég gyors az észjárása ahhoz,

hogy nagy pólós legyen. De hát nem is ez a dolga. Elég, ha bemelegítés után vizes testtel néhányszor



végigsétál a parton, körbemeresztgeti a deltáit, az ellenfél már csak azt kezdi keresni, merre van itt a
vészkijárat.

A jugoszlávok ellen is talán ha összevissza egy percet játszott.
Összecsapott Jankoviccsal, egy reccsenés hallatszott, és mire a hullámok elültek, a jugoszláv

szupersztár orra egész más szögben állt, mint addig.
Nem tudom pontosan, hogyan történhetett.
Tény, hogy Laky Károly emberemlékezet óta a kubaiak edzője. Nulláról indult a csapattal, és

valósággal felvarázsolta őket a világ élvonalába. Világos, hogy imádják az ősz fiatalembert.
Lehetséges, hogy Jesus hallotta a hülye kis sóhajomat. Talán baráti kötelességének érezte, hogy
minden magyar óhajt teljesítsen… S minthogy Jesus világéletében engedelmes gyermek volt, Jesus
segített.

Háborgó lelkiismeretem – ilyen is van nekem! – megnyugtatására mindenesetre jobban szeretném,
ha csak véletlen baleset történt volna.

Másnap az amerikaiakkal játszottunk, ez sem volt nagyobb öröm egy orrba verésnél.
Az amerikaiak a víz feltalálása óta csak tisztes távolból nézték a pólót. Villámgyors úszóik mindig

kis ágyúnaszádok módjára cikáztak a vízben, de a labda rettenetesen zavarta őket.
Aztán jött egy okos legény, megforgatta a varázspálcát, és Münchenre remek csapatot rázott össze.

Pontosan úgy voltak ezzel az olimpiával, mint mi, magyarok: ha a kapusaik valamivel jobb formában
működnek, haza viszik a marék aranyat.

Furcsa kis fej volt az edzőjük. Szakállas, hajas fiatalember, fura nyakláncokkal, kerek nagymama-
szemüveggel, rojtos farmerban … szóval ahogy a Vígszínház színpadán képzelik az amerikai hippiket.
A pólót persze imádta, tehát nem lehetett sem hippi, sem rossz ember. Egy csomó taktikai figurát
hozott magával az amerikai kosárlabdasportból, vízilabdaügyben pedig körülkérdezgette az egész
világot.

A Szigeten is karon fogott minden valamirevaló szakembert, sőt néhányat a semmirevalók közül is,
hogy volna-e szíves egy félórát beszélgetni vele a pólóról.

A félórás beszélgetések úgy este hétkor kezdődtek, és reggel négy felé azzal értek véget, hogy
másnap majd folytatják.

Aztán eljöttek az olimpiára, betörtek a Négy Nagy közé, az olaszokat és a jugoszlávokat meg is
előzték, a harmadik helyen végeztek.

Volt egy figyelemre méltó újításuk. Edzésidejük nyolcvan százalékában az emberelőnyös játékot
gyakorolták. Meg is volt a látszata, a legtöbb előnyt villámgyorsan értékesíteni tudták. Ebben játszott
szerepet a kosárlabda-taktika. Nyolc-tíz változatot is tudtak, és ahogy felálltak, az edző csak bekiáltott
egy számot, és ők már tudták, melyik embernek, mikor, honnét kell rálőnie a labdát.

– Jó trükk – mondtam a gyerekeknek, mert örökké fejlődni kell. – Mostantól fogva én is számokat
fogok ordítozni.

– És akkor mi lesz?
– Semmi – mondtam. – Csakhogy az ellenfél ezt nem fogja tudni. Ők már akkor frászt kapnak,

amikor a kiáltást meghallják. Hátha jelent valamit.
Azt hiszem, az ilyesmire mondja az esztétika, hogy a nemzetközi formát nemzetközi tartalommal

kell megtölteni.
Shearer és Bradley, a két sztár ellenünk is villogott, 5:3-ra győztünk, de utána roggyant térdekkel

távoztunk, és amikor összenéztünk Gyarmatival, az olyan volt, mintha Hamlet atyjának szelleme
meredt volna a tükörbe.

Rettenetesen megszorongattak ezek az amerikai gyerekek.



És tessék, másnap mégis nekik szurkoltunk, ahogy a torkunkon kifért.
Most tessék kapaszkodni – a szovjet válogatott ellen!
Hát így változnak az idők. Ha – mondjuk – húsz-egynéhány évvel ezelőtt csak eszembe jut egy ilyen

gondolat, már lélekszakadva rohanok nyilvános önkritikára. Lábamon semmi, kezemben gyertya,
fejemen hamu.

Azóta eljutottunk odáig, hogy a világnézetet, a barátságot, az elkötelezettséget nem
svédcsavarokkal, gólokkal és pontokkal mérjük. Lehet, hogy furán hangzik, de ez óriási dolog…

Szóval tessék csak elképzelni, hogy ülök az olimpiai uszoda lelátóján, időnként harsányan
felordítok, hogy: „Ju … esz … é ..- amerikaiul ugyanis így kell ejteni azt, hogy „U … S … A
..Gyarmati erre még jókor megtanított –, és közben-közben csendes litániát motyogok magam elé:

– Gyertek, amerikai gyerekek, hajtsatok, mint bolond kocsis mennydörgéskor, nyerjétek meg ezt a
meccset. Ennyit megtehettek nekem, mert én mindig tiszteltelek benneteket. Én vízisíztem Miamiban,
pólóztam Andoverban, és amikor felmásztam a Mark Hopkins-szálló századik emeletére, az Aranyhíd
a lábaim előtt hevert. Menj, Bruce Bradley, te prézlihajú csodagyerek, és lőj egy gólt a kedvemért,
mert George Washingtonról én mindig csak a legnagyobb áhítat hangján szóltam, és Louis Armstrong
képmását a szívem felett hordozom egy medálián…

Mit ád az ég, sokáig úgy festett, hogy ezek a fohászok meghallgatásra lelnek, mert az amerikaiak
félelmetesen pólóztak, és két perccel a befejezés előtt 6:4-re vezettek.

Lényemen lassacskán elömlött a boldogság langyos itala, és tarka kis eszmei rakétákat kezdtem a
plafon felé lövöldözni. A legnagyobb ellenfél vesztésre állt, és ennek következtében mi másodpercről
másodpercre közelebb jutottunk az olimpiai bajnoksághoz.

Most már az időmérőhöz fohászkodtam, mert legyen az az áhítat is sokoldalú.
– Fújd le, aranyos szakember. Nyomd meg a dudát, disztingvált specialista. Fejezzük be, és

táncoljunk ki a szabad levegőre. Nézd, a kis tó körül hömpölyög a sokaság, szőke lányok emelik rád
kék szemüket, minden percért kár, hiszen az ifjúság gyorsan elröppen. Nézd, piros kabátos professzor,
kinn lágy szél zilálja a bokrok levelét, minek üldögélnénk továbbra is a fedél alatt, nedves
fülledtségben?

Ebből is látható: mennyi marhaság jut az ember eszébe, ha szurkol.
Aztán Manguillot, a spanyol játékvezető kiállított egy amerikait, Dreval pillanatok alatt kihasználta

az emberelőnyt. Aztán Manguillot adott egy négyméterest a szovjet csapatnak, azt is belőtték.
Így lett 6:6.
Megint úgy mentünk el Gyarmatival az uszodából, mint akinek már nem jutott ingyentej.
Az olimpiai falu éttermében Zólyomi Bandival találkoztunk. Csak megálltunk, és percekig némán

csóváltuk a fejünket. Végre ideges lett, de nem ment könnyen.
– Mi az? – kérdezte. – Reumás a nyakatok?
– Reumás – néztem Gyarmatira. – Hallod, azt mondja: reumás.
– Gyönyörű – csodálkozott Gyarmati. – Persze ez a legkönnyebb. Csakhogy vannak dolgok, amiket

nem lehet viccel elütni.
– Mi bajotok van?
– Mi bajunk! Hallod, azt mondja, mi bajunk!
– Gyönyörű – mondta Gyarmati. – Most meg a kétévest játssza. Hát mit gondolsz, Zólyomi Bandi –

akit egyébként atyámként tisztelek azért kaptál te tőlünk negyven évvel ezelőtt spanyol
állampolgárságot, hogy egy spanyol játékvezető ma így fütyüljön egy fontos meccsen? Hát leesett
volna az aranygyűrűje annak a Manguillotnak az ujjáról, ha az amerikaiak győznek egy góllal?

– Igazatok van – mondta Zólyomi Bandi. – Hát akkor most döntsetek. Megehetem ezt a salátát, vagy



azonnal menjek, és kergessem ki Manguillotot az olimpiai faluból?
– Most már mindegy – legyintettünk. – De ígérd meg, hogy ha legközelebb találkoztok, nagyon

csúnyán nézel majd rá.
Zólyomi Bandi még megmutatta, milyen csúnyán néz majd Manguillotra, aztán nekiesett a

salátájának.
A póló ugyanis olyan játék, hogy nem kell mindent egészen komolyan venni. És semmit sem szabad

csak viccnek tekinteni.
Még a jugoszlávokkal is akadt némi elintéznivalónk a vízben, de ezt könnyedén vettük. Szinte

félvállról. A jugókról ugyanis a torna első percében kiderült, hogy messze nem azonosak a mexikói
világverőkkel. Négy év nagy idő, az utolsó olimpia óta idős primadonnák klubjává változott az
aranycsapat. Például mire hozzánk értek, már alaposan megtizedelődött a csapatuk. Perisicset
eltiltották, mert az egyik mérkőzésen alulról jövő bírálatot gyakorolt.

Hogy mit csinált Perisics? Nos, ilyesmit nem illik leírni, de hát az igazság fontosabb, mint a francia
etikett.

Ez a huncut gyerek, a maga nyíltszívű módján – istenem leköpte a játékvezetőt.
És a nemzetközi zsűri – az isten tudja, miért – rossz néven vette az efféle gyermekded őszinteséget.
Jankovics, a nagy dirigens pedig… nos, emlékezhetünk, Jesus segített… Jankovics gipszbe tett

orral üldögélt a kispadon. És felpolcolt orral egyetlen karmester sem tud maradandót nyújtani. Főként
olyan koncerten, ahol néha a könyökök meg az öklök is átvehetik a vezérszólamot.

Legalábbis így képzeltük.
Egy darabig be is vált. Kellemesen és látványosan labdázgattunk a vízben, a negyedik negyed

közepén 4:1-re vezettünk.
4:1 a jugoszlávok ellen.
Ez az a pillanat, amikor az ember hátradől a kispadon, jóleső dolgokra gondol, és talán még egy kis

nótát is dúdolni kezd, csak úgy befelé.
Ha egy csapat 4:1-re vezet a jugoszlávok ellen, akkor azt a csapatot súlyosabb meglepetés már nem

érheti.
Hát mit ád az ég, érte.
A negyedik negyed közepén kipontozódott az egyik jugoszláv játékos, és akkor egyszerre

hördültünk fel azon a kényelmes kispadon.
Ugyanis Jankovics ereszkedett a vízbe.
A felpolcolt orrával.
Utólag visszagondolva, nem volt ez puszta hősiesség, bár annak is megtette. Egyszerűen elfogyott a

csapatuk. Ha még valakit kipontoznak, már a masszőr ugorhat fejest a kis motyójával.
Jankovics aztán bebizonyította, hogy az orrot össze lehet törni, de a szívet nem. Az keményebb.

Jött-ment a fiú, egy Cassius Clay eleganciájával húzta el orrát a süvöltő öklök elől, aztán az utolsó
percben lőtt egy bődületes gólt. 4:2.

Kivette a zsebünkből az olimpiai aranyérmet. Ezt tette. Sem többet, sem kevesebbet. Akkor persze
bukfencet vetettem mérgemben, ma – a nagyvonalúság velem született! – hajlandó vagyok akár
történelmi igazságszolgáltatásnak tekinteni, mert mibe jön az nekem?

Szemet szemért, fogat fogért, olimpiai bajnokságot orrért.
Ezt az olimpiát ugyanis – tessék csak velem számolni – négyszer egy gólon vesztettük el.
Ha eggyel többet lövünk a nyugatnémeteknek … vagy ha a szovjet eggyel kevesebbet lő az

amerikaiaknak … vagy ha Jankovics nem lövi be ezt az átkozott másodikat… vagy ha eggyel többet
lövünk a szovjeteknek.



Ha … ha … ha … ha…
Csak egyet nem szabad. Összeolvasni ezeket a feltételes kötőszókat. Mert akkor az jön ki belőle,

hahaha, és hahotázni aztán igazán semmi kedvünk sem volt a müncheni olimpia hajrájában.
A mindent eldöntő mérkőzésre sokoldalú taktikai forgatókönyvet dolgoztam ki. Titkos tervemet a

mélylélektan, a pedagógia, a tömegszuggesztió pilléreire építettem, sőt egy gyengébb pillanatomban
még a józan ész követelményeit is figyelembe vettem.

Ez a mestermű öt szigorúan bizalmas pontból állt.
Első pont.
Ennek még reális alapja is volt. Nevezetesen, hogy az utolsó meccsen feltétlenül győznünk kellett

az aranyéremért.
– Főnyeremény – jelentettem ki nagy meggyőződéssel. – Győzni kell, és kész. Ez legalább tiszta

dolog. Barcelonában, az Európa-bajnokságon a döntetlen is elég lett volna az aranyhoz. Ott kikaptunk.
Világos, mert ez a tudat elaltatja az embert. Hamis biztonságérzetet kelt. Aztán mire kettőt pislogunk,
már el is vesztettük a meccset. Ha feltétlenül győzni kell, ilyesmi nem fordulhat elő. A magam
részéről hálás vagyok a sorsnak, hogy így alakult.

Úgy néztek rám, mintha hirtelen megbolondultam volna.
Ez tehát nem jött be.
Második pont.
A gyerekek körében némi ijedelmet okozott, hogy a döntőre a román Marculescut küldték ki.

Marculescu vezette az olaszok elleni mérkőzésünket is – hadd fogalmazzak finoman –, nem egészen a
mi kedvünk szerint.

– Ennél jobb dolog nem is érhetett volna bennünket – mondtam. – Az anyatermészetben és a
játékvezetői lélekben minden a kiegyenlítődésre törekszik. Marculescu kizárólag azért nyomott
bennünket, hogy a döntőt annál inkább nekünk vezethesse.

Láttam, hogy összesúgnak, hát inkább gyorsan másról kezdtem beszélni.
Szóval ez sem jött be.
Harmadik pont.
Ezt különleges dramaturgiai érzékkel építettem fel. Számítani lehetett arra, hogy Dolgusin majd

pokoli vízi csatát vív Szívós Pistivel, és ennek során némi élveboncolásra is sor kerül.
Fogtam hát egy zsilettpengét, és bementem Pistihez.
– Add ide az úszónadrágodat.
– Minek?
– Add csak ide.
Fogtam a pengét, itt-ott mélyen bevagdostam az úszónadrágot, amely egyébként a Szövetség

tulajdonát képezte.
– Ide hallgass! – mondtam Pistinek. – Ez lesz az első huszárcsíny. Az első negyed közepén

összecsapsz Dolgusinnal, letéped magadról a nadrágot, és a part felé úszol. A rongyokat magasan
lengeted a játékvezető felé, és közben vádló arcokat vágsz Dolgusinra. Elképzelhető, hogy
Marculescu ezek után kiállítja Dolgusint. De legalábbis szöget üt a fejébe a dolog. Jóságos ég,
mondja majd magában, hiszen ezzel a Szívóssal itt gorombáskodnak.

Pisti kételkedő képet vágott.
– Szóval ez az első huszárcsíny?
– Ez.
– Vagyis van második is?
– De még mennyire. A dramaturgia törvényei szerint itt még erősebb hatásra törekszünk. A második



negyed közepén elharapod a szádat.
– Én?
– Te!
– A saját számat?
– Természetesen.
– Majd megőrültem! Tudod, hogy fáj az?
– És aztán? Egy fogorvosnak jót tesz, ha megtanulja, mi az a kín. Gondolj Gábor Áronra. Gondolj

Dugovics Tituszra.
– És ha már gondoltam?
– Akkor a vért elkened az arcodon. Megint a játékvezető felé úszol, és szenvedő módon fintorogsz.

Mi akkor már rég felpattantunk a kispadról, és a zsűri felé rohanunk. Hogy itt vérfürdő folyik, és
emberi kötelességünk cselekedni. Vannak játékvezetők, akik nem bírnak vért látni. Feltételezhető,
hogy Marculescu ezek után tényleg kiállítja Dolgusint. A közönség mellénk áll. Egyetlen harapással
tízezer ember rokonszenvét fordíthatod felénk.

Az első negyed végén odaúsztak a part mellé.
– Pisti! – mondtam szemrehányó módon.
– Na?
– Nem tépted le a nadrágodat.
– A mindenségit! – lihegte. – Tisztára elfelejtettem.
– Egy klasszisjátékos nem felejti el az ilyesmit. Legalább gondolj Dugovics Tituszra.
– Jó, majd gondolok.
De arra már nem volt ideje, mert kipontozódott.
Dolgusinnal együtt.
Vagyis ez sem jött be.
Negyedik pont.
Arra gondoltam, hogy nem árt, ha az olimpiai döntőt hazai pályán játssza az ember. Legalábbis

hazai közönség előtt. Tízezer magyart persze még én sem tudtam az olimpiai uszoda tribünjére
csődíteni. De kétszázat sikerült összetoboroznom.

Ez végül is csak jó szándék kérdése. Meg címeres melegítőké.
Tehát az úgy ment, hogy bevonultunk vagy harmincan, aztán összeszedtem a melegítőket, és kivittem

valamennyit az uszoda elé. Ott már várt a következő transzport. Felöltöztek, bemasíroztak. Ezt a
mókát még ötször-hatszor megismételtük, bejutott az egész társaság. Legfeljebb a jegyszedők
csodálkoztak.

Amikor már mindenki elfoglalta valaki másnak a helyét, hirtelen szólamvezetői minőségben
kezdtem tündökölni.

– Ide hallgassatok – szólítottam meg a kórust. – Azt fogjuk kiabálni, hogy: „Ungarn, Ungarn, ra, ra,
ra…

Ráálltak, de csodálkoztak.
– Miért nem maradunk a klasszikus „Huj, huj, hajrá”-nál? – kérdezte Varjú Vili.
Megmagyaráztam, hogy a helybeli közönséget is a mi oldalunkra akarom állítani. A nyugatnémetek

a saját csapatuk mérkőzésén mindig azt ordítják: „Deutschland, Deutschland, ra, ra, ra…” Ha
meghallják, mennyire hasonlít a mi csatakiáltásunk az övékre, biztos, hogy egy pillanat alatt átveszik,
és attól fogva minket buzdít az egész uszoda.

Ez varázslatosan szép terv volt.
Kis hibával.



Mert abban a pillanatban, ahogy megszólalt a magyar tábor, azonnal mennydörögni kezdtek a
szovjet szurkolók is.

Ők hatszor annyian voltak.
Mit szépítsem – ez se jött be.
Ezen a mérkőzésen semmi se jött be.
Bemegyek, leülök. Azzal a mozdulattal már fejre is állok. Ezt tudnom kellett volna. Egy szakvezető

még akkor is könnyen fejre áll, ha történetesen nem ül az üres kispad szélére. Összekotrom magam,
lila fejjel kászálódok. Hallom, hogy mögöttem néhányan nevetnek a tribünön. Helsinkiben,
Melbourne-ban, Tokióban ez sosem fordult elő. Na, ez a meccs is jól kezdődik.

Szó sincs róla, a vízben is.
Rohamoz az ellenfél, mintha valahol riadót fújtak volna, s amennyi sikerélmény nekünk jut, az is

csak afféle negatív sikerélmény.
Például, hogy Cservenyák nagyszerűen véd.
Nem jó ómen, ha egy olimpiai döntő első perceiben az embernek a kapusáról kell áradoznia.
Emberelőny a szovjet csapat javára. Cservenyák védi. Négymétereshez jut a szovjet csapat.

Cservenyák védi. Védhetetlen lövés száll a kapunkra. Cservenyák ezt is védi.
Aztán robbant a következő bomba.
A szovjet csapat taktikai terve bevált.
Szívós Pisti az első negyedben kétszer a padra került. Egyszer Dolgusinnal, egyszer szólóban.
Jó ötesztendős vízi párbaj volt ez már Dolgusin és Pisti között. Dolgusin … a parton aranyszívű

mackó, az utolsó ingét elkérhetném tőle, ha nem érne a bokámig. A vízben viszont szigorú, mint egy
matematikatanár, és érdes, mint a smirglipapír. Játékmodora a cirkuszi erőművészé, aki a
gumiemberrel szokta radírozni a falat. Szívós Pisti felúszik a szovjet kapu elé, Dolgusin elkapja.
Jobbal a derekát, ballal a torkát. Pisti a végzet embere a mi csapatunkban, pillanatok alatt felborítja a
pályát, behinti a góljait, hát nagyon el kell kapni. Dolgusinnak meg ez a szakmája, talán a doktori
értekezését is erről írja majd: „Bevezetés ifjabb Szívós István tájanatómiájába.” Pisti persze nem
hagyja magát. Lök, tol, harap, igyekszik szabadulni, hiszen a fulladásos halál nem tartozik az élet
szépségei közé. És Dolgusin karjai között ritkán kap nevetőgörcsöt a csatár.

A lényeg az, hogy az első szabálytalanságot mindig a hátvéd követi el. A csatár legfeljebb visszaüt.
A hátvéd művészete abban áll, hogy akkor üssön, amikor a játékvezető még másfelé néz. És akkor
kapja vissza, amikor már oda.

Dolgusinnak sikerült.
De ez – milyen bohó is az ember! – adott pillanatban még keveset aggasztott.
Amikor Szívós Pisti másodszor került a partra, akkor már 3:1-re vezettünk.
Rajki Béla tehát nem is engedte be Pistit újra, cserét küldött helyette. Tartalékoljuk Pistit a hajrára.
Akkor a szovjet csapat lőtt egy gólt, 3:2 lett az eredmény, és én – Rajki Béla hóna alatt,

mondhatnám: tudta és beleegyezése nélkül – visszaküldtem Pistit a vízbe.
Két perccel később harmadszor is kiállították. Most már végleg. Szóval nem ez volt életem

legokosabb húzása. Azóta ötször is felpofoztam magam a tükör előtt, de a felelősséget most már
mindörökre viselnem kell a vízilabda-történet ítélőszékénél.

Sosem felejtem el… Pistivel Dolgusin is kipontozódott. Szép kényelmesen sétált végig a parton,
még az a tűzfal háta is megelégedést sugárzott. A szovjet kispadról Blumental és Szemjonov
elismerőleg tapsolt neki. Dolgusin szendén mosolygott a két szakvezetőre. Mint egy kétméteres,
százhúsz kilós kis menyasszony. Véghezvitte, amivel megbízták. Talán Dugovics Tituszra gondolt.

Pisti helyett Pócsik Dénes ment be. Nagy átlövő, buzgó lélek, szent ember. Hogy négy esztendő után



miért került vissza a csapatba, azt nagyon is meg tudtam érteni. Csak azt nem tudtam megérteni: miért
maradt ki négy évig a csapatból? Mindegy, most tíz perc alatt négy évre valót játszott össze. Jött,
ment, lőtt, küzdött, aztán küszködött, végül vergődött, már aggódni kellett az életéért.

3:3 után újra emberelőnybe került a szovjet csapat. Cservenyák bukfencezett a kapuban, nem tudták
értékesíteni. Aztán egy négyméterest is kapott az ellenfél. Cservenyák valósággal kiugrott a víz
tetejére, ezt is megfogta.

Rettenetes volt. A fejemben víg rézkovácsok űztek hóvégi hajrát, amikor meg kiabálni akartam,
mintha kovaköveket pattintgattak volna a torkomban. Tudnillik a szovjet négyméteres után biztosra
vettem, hogy megnyerjük a mérkőzést és az aranyat.

Hogy mire építettem?
Tudja a jóég.
Talán a jó szimatú kártyás bukkant fel a lelkem mélyén. Az örök számító és fürkésző, aki a nagy

számok törvényére alapozza reményeit, és tudván tudja: minél rosszabb egy lapjárás, annál
biztosabban meg kell fordulnia.

Hát nem fordult meg.
Mert egyszerre felharsant az utolsó duda, és akkor el kellett hinnünk, amit különben sosem hittünk

volna: a magyar válogatott nem nyerte meg a müncheni olimpiát.
Nem tudom, a többiek mit éreztek. Valószínű, hogy őket sem kenegették hájjal, de felelősséggel

persze csakis a saját érzelmeimről nyilatkozhatom. Amelyek meglehetősen széles skálán mozogtak.
Először csak valami tompa kábulat fogott el. Mint amikor a nyílt utca során hátulról hirtelen jól

megbillentik az embert. Vagy mint amikor az emeletről rohanunk alá ruganyos léptekkel, szilaj
ugrással szökkennénk le az utolsó lépcsőfokról, mert valakit észrevettünk az utca túlsó oldalán, és
hirtelen kisül, hogy az utolsó lépcsőfok nincs is ott. Az ember álla leesik, a gyomra felszalad, s egy
ideig rettentő bamba képet vág.

Ez a bénaság nem tarthatott sokáig. Hamarosan beállt nálam a második stádium, és akkor látványos
ámokfutást mutattam be.

Különös dolog, a csalódás kiforgatja magából az embert.
Itt volt Gyarmati Dezső. Bizonyos, hogy benne is összeomlott egy világ. Az is bizonyos, hogy

kettőnk közül ő a nagy érzelmek embere. A töprengő. A sértődős. Várható lett volna, hogy felszedi a
rajtköveket, azokkal hajigálózik, majd kitépi helyéről a műugrótornyot, és úgy csinál rendet.

Nos, Gyarmati Dezső ehelyett kisétált az uszodából, megállt a kis parkban, és egy fél órán át némán
rugdosta a füvet.

Én meg, a derűs, kiegyensúlyozott lélek, a békés kispolgár félőrültként nyargalásztam körbe az
uszodában, és hajmeresztő dolgokat műveltem.



Például megpillantottam Marculescut, és egyszerre minden a feje tetejére állt bennem. Mert
ugyebár kit hibáztat az ember egy vesztett mérkőzés után? Önmagát? Dehogy! A játékosait? Szó sincs
róla. A kegyetlen balsorsot? Csudát. Természetesen a játékvezetőt. Odavágtattam tehát
Marculescuhoz, és jóllehet ez a román fiú tökéletesen érti a magyart, mégis nemzetközi nyelven
kiabáltam a szeme közé:

– Marculescu … kommst nach Budapest … zwei Huligán … Wilkinson … krkkk…
És két ujjam vízszintes mozdulatával mutattam a gégeelmetszés nemzetközi jelét.
Mit gondolnak, mit tett erre Marculescu? Kettős fedezékbe helyezkedett? Rendőri védelmet kért?

Behúzott egy balcsapottat? Ugyan, kérem. Átölelt, és megveregette a vállam. Egy pillanatra belém
nyilallt: talán ez az életem nagy tragédiája. Hogy sosem tudok elég félelmetes lenni…

Ami ezután következett, az egy kicsit úgy összefolyik bennem. Fények, árnyak, arcok… Alighanem
tovább rohangásztam és tovább ordítoztam.

Amire pontosan emlékszem: Varjú Vili vetett véget a müncheni cécómnak. A hóna alá csapott, és
kicipelt az uszodából. Csak tekeregtem a száznegyven kilós gyerek karjai között. Mint egy
selyemhernyó. Az öltözőben leültetett egy sámlira, és csak nézett rám a jóságos kék szemével.

– Te picim – mondta. – Ezt gyakoroltad, vagy csak úgy magától jött?
– Miért? Hát mit csináltam?
Egész szépen adtál nekik. Kiosztottad a zsűrit, a közönséget, a nemzetközi szövetséget. Mindenkit

halálra sértettél. Németül … angolul…
– Nem is tudok angolul.
– Akkor is.
Úristen, lehetséges, hogy felfedeztem a gyorsított nyelvoktatás legújabb módszerét? Elég egy óriási

csalódás, és az ember máris folyékonyan káromkodik az összes élő és holt nyelveken?
Valamit mégsem értettem.
– Vili – mondtam. – Ha én ilyen hülye módon viselkedtem, akkor miért nem fogtak le? Miért nem

függesztettek fel? Miért nem tiltottak el azonnali hatállyal? Miért nem vertek agyon?
– Háát… talán, mert ismernek. Mindenki tudja rólad, hogy jópofa gyerek vagy. Azt hitték, hogy

csak mókázol. Ültek, és vigyorogtak.
Na tessék! Ilyen az, amikor a Donald kacsa Othellót akar játszani.
Pár perccel később felmentem a tréningmedencéhez. A gyerekek éppen kifelé jöttek a

doppingvizsgálatról. Tizenegy szomorú kísértet bordó köpenyben.
Szintén vörösre bőgött szemmel.



Csak vártunk, alig mertünk egymásra nézni, és senki sem tudott mit mondani.
Ott álltunk megfürödve…
Na, jól van, csakhogy ez egy vidám könyv. Átkozott szerkesztői balfogás lenne ezt a ménkű hosszú

fejezetet ilyen szomorkás fináléval zárni.
Hadd meséljek hát Hegedűs Csabáról, akit imádok, mert derűs és bátor lélek, unikum a birkózók

masszív világában. Hogy éppen ő nyerte a magyar sport századik olimpiai bajnokságát, az több mint
helyénvaló. Mert azt igazolja, amit már régóta gyanítottam. Hogy egyenlő esélyek és egyenlő
adottságok esetén a nagy versenyt mindig az nyeri, akinek a legkeservesebb pillanatban van ereje egy
jóízű mosolyra.

Hegedűs Csaba már a puszta megjelenésével falhoz állítja az egész világot.
Birkózó … Milyen egy birkózó? Nos, a birkózó afféle egybeszabott ember. Vaskos derék, nyaka

nincsen, a feje egybefolyik a vállával, a füle saláta, a koponyája fényes biliárdgolyó. A birkózó nagy
hirdetőoszlop. A birkózó egy úthenger.

Legalábbis így képzeljük, mert gyerekkorunkban pankrációra jártunk, utóbb meg közhelyeken
nevelkedtünk.

Hegedűs Csaba ezzel szemben karcsú és törékeny fiatalember. Göndör, szőke fürtök, sápadt arc,
ábrándos kék szemek. Egy ifjú Werther a birkózószőnyegen.

Hanem a szövege…
München után rengeteg élménybeszámolón villogtam Csabával, az is megért egy aranyat, ahogy

elmesélte az olimpiai bajnoksága történetét. Szóról szóra így, ahogy következik…
– A nemzetközi zsűri csupa szenvedélyes jó emberből állt, már az első fordulóra a szovjet

Nazarenkóval hoztak össze. Nazarenkót tavaly Szófiában két vállra fektettem, de előzőleg ő volt a
világbajnok, szóval nem lődöztem zöld rakétákat örömömben. A meccset viszont már három nappal a
rajt előtt megkezdtem Nazarenko ellen. Sétálok az olimpiai faluban, egyszerre csak látom, a túlsó
járdán jön a fiú. Átkurjantok hozzá, még integetek is:

– Huhu … Nazarenko… – Látom, hogy idegesíti, elfordul. Gyorsan megkerülöm a háztömböt,
megint szembekerülök vele. Huhu … Nazarenko … szia …

Zavartan motyogott valamit, aztán gyorsan eltűnt.
A mérkőzés előtt aztán ugyanabban a teremben melegítettünk. Gondoltam, folytatom a pszichológiai

csatát. Odamentem hozzá, összemértem a karomat az övével. Nazarenkóé legalább háromszor olyan
vastag volt. Óriási bámulattal kezdtem veregetni a vállát.

– Bravó, Nazarenko … erős vagy, Nazarenko … huhh … Góliát… Herkules … l.iuhh…
Furcsán nézett rám, aztán elhúzódott. Esküszöm, azt hitte, hogy meghülyültem. Kinn a szőnyegen

aztán középre mentünk, hogy kezet fogjunk a meccs előtt. Akkor már fixre vettem, hogy megverem.
Olyan hideg volt a keze, mint a béka lába. Nem tudott bemelegedni a fiú.

Jött a bolgár Dimitrov. Ez egy izompacni, széle-hossza egy, könnyebb átugrani, mint megkerülni.
Teljesen tele volt, mintha felpumpálták volna; tombolt az aréna. Rögtön az elején megrántotta a
karomat, három méterre kinyúlt, mint a csúzligumi, úgy lőttem vissza magam. Később nekem is
sikerült egy akcióm, eldobtam, mint pásztor a botját. Aztán lassacskán elfáradt a fiú, a harmadik
menetre már a verítékében csúszkált. Féltettem, hogy még felfázik, hát inkább elkezdtem dobálni,
hadd száradjon. A végén többet volt a levegőben, mint Orosz Adél a Hattyúk tavában. Szóval ezt is
megnyertem.

Most egy svéd meg egy lengyel következett. Eléggé ürgék voltak csórikámék, már az első menetben
csak azt nézték, merre van a vészkijárat.

Utoljára a jugoszláv Nenadiccsal kellett még egyet hancúroznom. Nagyon ügyes legény volt ez a



Nenadics, rögtön azzal kezdte, hogy lefejelt. De ráfázott, mert a szám éppen nyitva volt, a homlokából
kellett kiszednem a fogsoromat. Ki is nyílt a feje, mint a tubarózsa, öt doktor túlórában stoppolta a
szőnyegen. A végén volt egy pont fórom, le kellett mennem békába. Úgy négykézláb kinéztem, Gurics
Gyuri bácsi éppen ott ült velem szemben. Csak úgy röpdösött az ősz haja, a szeme meg jojózott az
idegességtől. Szeretem a derűs arcokat magam körül, hát kiszóltam neki:

– Nyugi, öreg, most már fix, hogy hazaérünk.
Felnéztem az órára, láttam, hogy nyolc másodperc van hátra. Hát ahogy Nenadics rám tette a kezét,

kezdtem visszaszámolni magamban. Ahogy a rakétákat szokás indítani. „Nyolc … hét… hat… öt…
négy … három … kettő… – amikor idáig értem, hátrafordultam, rávigyorogtam Nenadicsra: „Na,
most dobj rá egy lapáttal, öcsi!” De akkor már megszólalt a duda, és én olimpiai bajnok voltam. Ilyen
egyszerű dolog ez!

Igazán?
Az ember nem is hinné!
És persze ott volt még Münchenben Balczó Bandi is. Akit az öttusa negyedik napján százszor is

elsirattunk az uszodában. Volt ebben valami mélységes tragikum. Balczó Bandi ugyanis világéletében
kitűnő úszó volt, 3,35- öt bármikor tudott az öttusázók 300 méteres távján, 3,40-et akár fél kézzel is.
Most viszont, élete legfontosabb versenyén – 3,48-at úszott. Csúnyán, görcsösen, ritmustalanul.

Utána meg ült a parton, a köpenyét a fejére borította, és némán meredt maga elé. Az arcán mély
ráncok, egy öreg ember. Balczó Bandi öt egyéni világbajnokságot nyert az öttusában, és előkelő
helyet foglal el az Évszázad Sportolóinak ranglistáján, Jesse Owenset meg Mark Spitzet is beleértve.
Most mégis úgy festett, hogy a nagy álom, az egyéni olimpiai bajnokság, amelyért valamennyi
világbajnoki aranyát odaadta volna – egyszerűen nem sikerülhet.

Onyiscsenko, a nagy ellenfél remekül úszott, és utána rózsaszínű felhőkön táncolva, boldogan
távozott. Akármibe lefogadtam volna, hogy ezt a Boriszt ember már nem veri meg Münchenben.

Másnap Bandi futott.
Amikor Bandi fut, akkor már nem az a kérdés, hogy győz-e vagy sem. Ez a futás egészen más

kategória, talán nem is sportteljesítmény, hanem muzsika. Balczó úgy fut, mint az őzek meg a
szarvasok. Itt már csak csodálkozni lehetett, istenem, milyen szép. Meg egy kicsit szomorkodni is,
hogy mindjárt vége, és soha többé nem láthatjuk a csodát: milyen az, amikor Balczó András a
győzelemért fut.

Beszaladt a célba, győzött, a magasba dobálták, ő meg – ritka pillanat volt – nevetett.
És ebben a pillanatban szívből csodáltam és szívből irigyeltem az olimpia legnagyobb bravúrját.
Balczó Bandi bravúrját, aki egyetlen éjszaka alatt képes volt – tizenöt évet visszafiatalodni.



BELGRÁD
1973 változásokkal kezdődött. Rajki Béla előállt, és azt mondta:
– Gyerekek, én most nyugalomba vonulok. Természetesen érdemeim elismerésével.
Ez jó búcsúmondat volt, hatásos felvonásvég. Valami jobbféle színpadon vastapsot érdemelt volna.
Rajki Béla tehát elköszönt. Nem vette a kalapját, mert az már úgyis a fején volt. Huszonöt év alatt

talán egyszer sem láttam a mestert fedetlen fővel. A felsőbbség Gyarmati Dezsőt ültette az üres
trónusra, és ez olyan döntés volt, amely előtt én is megemeltem a kalapomat.

Hogy Gyarmati Dezső jó kis játékos volt, az teljesen nyilvánvaló. Öt olimpián vett részt, három
aranyat nyert, és ennél jobb aránnyal a víz feltalálása óta csak egyetlen pólós dicsekedhet.

Sosem találják el, ki az.
Erről csak annyit, hogy én mindössze négy olimpián játszottam, és úgy nyertem három aranyat. Ezt

persze csakis a statisztikai igazság kedvéért szögezem le, mert amúgy végtelenül szerény ember
vagyok, és nem szeretem, ha a nevem közszájon forog.

Köztudomású: a magyar vízilabda a felszabadulás óta úgy váltogatta a szövetségi kapitányait, mint
rosszlány az udvarlóit. Volt közöttük jó kapitány, rossz kapitány, kis kapitány, nagy kapitány…

Én már az első pillanatban esküdni mertem volna, hogy Gyarmati Dezső jó választás volt, ez az
ember képes szőrén ülni az edzői kispadot és tiszteletre méltó dolgokra ragadni csapatát.

Például azzal, hogy kapásból vállalja a leghajmeresztőbb rizikókat, s aztán rettentő pontosan,
átgondolt munkával, töprengéssel és tettel rendszerint véghez is viszi, amit vállalt.

Hogy is fogalmazzam csak…
Kérem, ha Yves Montand helyett Gyarmati Dezső vezeti azt a teherautót a „Félelem bére” című

filmben, akkor a nagy tétel dinamit okvetlenül eljut a rendeltetési helyére, és a sofőr is egy darabban
száll ki a volán mellől.

Úgy a vége felé előfordult, hogy együtt játszottunk bajnoki meccset a Fradiban. Gyarmati karcsú
klasszis volt, alig túl a negyvenen, én beteg, kövér aggastyán, már szintén túl a harmincon.
Körülöttünk egy tucat tizenöt-húsz évvel fiatalabb éhes süvölvény. És Gyarmati Dezső még így is
véghez tudta vinni, hogy jól fessek a vízben.

Állt a pálya közepén – ez még nagyon ment neki –, fogta a labdát, aztán intett, hogy ússzam el a háta
mögött. Mit tehettem, elúsztam. Amikor mögé értem, jobbal hátranyúlt, megfogta a nyakamon
csapkodó ellenfelet, ballal pedig oda sem nézve, elém tette a labdát.

Ügy sétáltam be a kapuba, mint egy boldog herceg.
Szóval azt tudtam, hogy Dezső nem rossz játékos, most viszont meggyőződtem róla, hogy vezetőnek

annál is jobb. Ugyanis azzal kezdte, hogy megkérdezett: hajlandó lennék-e segíteni neki, mint edző?
Mit mondhattam? Nem, majd nem lennék hajlandó, amikor minden vágyam, hogy valami ürüggyel a

póló közelében maradhassak. Nem, majd nem lennék hajlandó, amikor így esetleg engem is
megérinthet mások dicsőségének a szele.

Ezt persze nem mondtam neki, mert a póló a másodszándékú gondolatok és a sokadszándékú
szövegek sportága. Így inkább visszakérdeztem:

– Attól függ, hogyan osztanánk el a munkát.
– Nagyon egyszerű. Te dolgozol hetvenöt százalékot, én huszonötöt.
– Rendben van – mondtam. – Akkor vállalom.
Ezt az arányt éveken át szigorúan megtartottuk.
ö dolgozott hetvenöt százalékot, én huszonötöt. Az ügy csak a nagy tornák időszakában módosult

csekély mértékben. Olyankor Dezső dolgozott száz százalékot, én meg nyilatkoztam.



Persze ezt is ő akarta.
Mondjuk, megnyertünk egy nagy mérkőzést, jöttek a rádiótól meg a televíziótól, menjünk fel

azonnal nyilatkozni. Ilyenkor Gyarmati mindig csak felém intett:
– Menj te. Legalább egy félóra, amíg én most meg tudnék szólalni. Te legalább elbohóckodsz.
Aztán este, a vacsoránál már jött a szemrehányás.
– Tessék – mondta –, én kezem-lábam töröm a munkában, ő meg villog a nagy nyilvánosság előtt.

Munkamegosztás … na, mondhatom…
Már megesküdtem magamban, hogy ha egyszer – isten ne adja – elveszítünk egy nagy tornát,

okvetlenül Gyarmatit küldöm nyilatkozni. Menj te. Legalább egy félóra, amíg én most meg tudok
szólalni.

Szóval szép, meghitt összjáték volt ez.
Persze boldog és szerencsés embernek vallhatom magam. Minden edzői előzmény nélkül egyenesen

egy nagycsapathoz kerültem.
Ez persze végtelenül patetikus szöveg, és pusztán azért írtam ide, hogy legalább egy igaz mondat is

legyen ebben a könyvben.
Gyarmati egyébként a legjobbkor érkezett. München után a csapat éppen kezdett szétesni, ez ezért

morgolódott, amaz amazért, még egy perc, és klikkek alakulnak, akkor pedig lőttek az együttesnek.
Nagyjából érthető volt az ügy. A csapat most már majdnem öt éve együtt játszott, és azóta egyetlen
nagy tornát sem nyert. A kudarcélmény átkozott dolog. Hosszú távon elcsűrheti az ember lelkivilágát.
Az ilyenek szoktak felállni az utolsó szó jogán:

– Tekintetes törvényszék, méltóztassék figyelembe venni, hogy nehéz gyerekkorom volt.
Dezső leült velük, és egy perc alatt az ujja köré csavarta őket.
Egy mondattal.
– Gondolom, egyetérthetünk abban, hogy nekünk mostantól fogva mindenütt és mindig csak elsőnek

szabad lennünk.
Ez volt aztán az érdekes dolog.
Ha mindezt én mondom el, talán az úttörőjátékosok is kiröhögnek.
– Na, kopj le, öreg, csípi a szemünket a dumád. Hiszen ez tiszta fal védőszöveg. Jó, hogy nem

teszed hozzá: „Az én uram csak a vizet issza, nem sírom a lányságomat vissza!”
Szóval jól indult az új korszak.
Csak egy példát. Hogy önök is elhiggyék.
Rettentő izgalmas volt megfigyelni akkoriban, ahogy Bodnár Andris, a csapatkapitány az edzésre

érkezett.
A Volkswagen végigvágódott a szigeti betonon, Andris kipattant és rohant. Fehér köpenye csak úgy

lobogott utána, a szeme felhős volt, és latin igéket mormolt maga elé.
Andris ugyanis sebész, egyenest a műtőből érkezik. Mindig borzongva néztem, nem tapad-e vér a

kezéhez.
Aztán fejest ugrik, úszik, lő, cselez, kiabál, mint a többiek. Avatott kezű és hiperművelt

mészárosból elragadtatott sihederré válik.
Úgy másfél óra múlva odaúszik a parthoz, és felnéz rám a rettenetes bajuszával, mint Burt

Reynolds fehér pólósapkában.
– Gyurika – mondja –, most el kell mennem. Kétóránként pontosan meg kell vizsgálnom a ketteskét.
– Mi az? – mondom. – Gügyögünk? Gügyögünk? Nagydarab ember létünkre?
Persze ez csak part menti szöveg. Sajnos, az idők során meglehetős jártasságra tettem szert a

kórházak rituáléjában, tudom, hogy a pácienseket becézik ilyen ütődött módon. Csakhogy kíváncsi



ember vagyok.
– Egyáltalán, ki az a ketteske?
Most jön a fordulat.
– Egy kutya. Mi Bundásnak becézzük.
– Bundásnak? Miért?
– Mert szinte teljesen kopasz!
Zutty! Kell nekem kérdezősködni.
– A kedves papa komondor lehetett, a mama alighanem tacskó. Most hasnyálmirigy-átültetéssel

kísérletezünk, és…
– Nyomás! – mondom, mert nem venném a lelkemre, ha Andris egyszerűen elpólózná az emberiség

megváltását. Na és ha ez a páciens csak egy kutya? Egykutya.
Andris megint rohant, megint lobog a köpenye. Hátul átázik, ahogy rátapad a vizes úszógatyára.

Még hallom, ahogy a pancreasról meg az érátáramlásról motyog valamit.
Másfél óra múlva telefonál János, Andris öccse, aki történetesen öttusában nyert ifi-

világbajnokságot.
– Hol van Andris?
– A ketteske pulzusát fogja.
– Hogy az a … Egy órája várom itt a vívóteremben. Megígérte, hogy értem jön.
Hát ez már nem fért a professzori memóriába. A csapatkapitány is csak egy ember. Na, legfeljebb

kettő. Az viszont valószínű, hogy ebből az Andris gyerekből egyszer nagy sebész lesz.
No de addig még meg kell nyernünk egy világbajnokságot, egy EB-t meg egy olimpiát…
Jó, csak előbb nézzünk valami más témát. Ezek a lapok amúgy is tocsognak már a rengeteg pólótól,

és vízből is megárt a sok.
Itt vannak például a lóversenyek. Már el sem kezdték volna nélkülem. Rajt előtt mindig névsort

olvastak.
– Csurka István.
– Jelen.
– G. Dénes György.
– Jelen.
– Kárpáti György dr.
– Jelen.
– Nagyon helyes. Akkor lehet indítani az első futamot.



Jó, tudom, ezt a szenvedélyt mi inkább leplezni szoktuk, semmint fitogtatni.
Ha valaki esténként könnyed mozdulattal felhajt két palack fekete címkés cseresznyét … arra egy

rossz szavunk sincsen, istenkém, szomjas szegényke. Ha valaki lírai költeményeket tesz közzé
mindenféle lapok hasábjain … annak is megbocsátunk, nem tehet róla, ez a hobbija. A lóverseny… az
a pokol tornáca, a kárhozott lelkek gyülekezőhelye.

Pedig hát… szóval vagyunk mi kárhozott lelkek vagy tízezren, és ha már viseljük a bélyeget,
legalább össze is tartunk. Hetenként háromszor feltétlenül összesereglünk a pokol tornácán vezekelni,
sínylődni, jajongani. Lehetséges, hogy lelkünket fertelmes bűnök terhelik, de palackot még sosem
hajítottunk be a pályára, és nem fordult elő, hogy szavalókórussá alakulva szidtuk volna valamelyik ló
drága jó édesanyját.

Pedig néha szidhattuk volna!
Megmondom őszintén, engem először egy plakát csábított ki a lóversenyre. A villamoson láttam,

elegáns úr kacsintott rám a plakátról, és minden teketória nélkül a tudomásomra hozta, hogy a
lóverseny az év minden szakában nagyszerű kikapcsolódás, remek szórakozás, könnyű kereseti
lehetőség, a jó levegőről nem is beszélve.

Már horogra akadtam.
Haladó lélek vagyok, talpig modern ember. Tudom, hogy a szocialista reklám az igazság alapján

áll. Százszor is meggyőződhettem, hogy eszük ágában sincs falhoz állítani a kuncsaftot. Amikor
gyapjúkalapot hirdettek, én gyapjúkalapot viseltem, cipőt pedig világéletemben csakis a cipőboltban
vásároltam, és sosem bántam meg.

Ha tehát egy elegáns úr a villamos plakátján azt mondja, a lóverseny jót tesz nekem, akkor én
kötelességszerűen kimegyek arra a lóversenyre, különben miért mondaná?

Másrészt sokoldalú és mély műveltségem is szerepet játszott az ügyben. A sokoldalú és mély
műveltség olykor bizony teher, de ha már egyszer megvan, mit tehet az ember.

Az igazság az, hogy szorgalmasan tanulmányoztam gróf Széchenyi István műveit.
Sohasem állítottam, hogy én vagyok a legnagyobb magyar. Én csak igen kis magyar vagyok, de ha

gróf Széchenyi István azt mondja nekem, hogy a honi lótenyésztés felkarolása elsőrendű hazafiúi
kötelességem, akkor én azt a honi lótenyésztést abban a pillanatban felkarolom.

Végül is mindez csak önfegyelem kérdése.
És ha már belekaptam, félre a mellébeszéléssel. Ez a nagy önkitárulkozások órája, elvégre



négyszemközt vagyunk. A helyzet az, hogy én tulajdonképpen tanulni mentem ki a lóversenyre.
Tanulni.
És most már csak azt sajnálom, hogy ez az egész nem tíz-tizenöt évvel előbb jutott eszembe.
Egy bizonyos. A világ legfirkásabb pólócsatára is csak maflán kummogó, retardált kis kétéves lehet

a lóversenypálya különlegesen dörzsölt madarai mellett.
Zelk Zoltán gyakran könyörgött nekem, amikor már bizonyos ismeretekre tettem szert a lóverseny

világában.
– Gyurika, mondj valamit. Adj egy tippet. Nem baj, ha nem igaz, csak mondj valamit!
És ez még a valóság végletes leegyszerűsítése. Hogy mi igaz és mi nem, azt a lóversenypályán

sosem lehet eldönteni. Legfeljebb amikor a mezőny már célba ért és a tiketteket mindenki eldobta. De
akkor meg már minek?

A lóversenypályán egyszerűen semmi sem igaz. És ez még hagyján, mert egyszerű, hétköznapi
logikával is rájöhet az ember, hogy ha valami nem igaz, akkor alighanem az ellenkezőjét kell hinni.
Csakhogy a rajt előtt az ellenkezője sem igaz.

Ha valamit kérdeznek tőled, az sem igaz.
Ha bemutatkoznak, az egészséged iránt érdeklődnek, ha közlik a pontos időt, az sem igaz.
– Tessék mondani, hány óra?
– Negyed négy múlt öt perccel!
Akkor az ember elkezdhet gondolkodni, mert ez a válasz ezerféle lehetőséget rejt magában.

Előfordulhat, hogy háromnegyed hét lesz tíz perc múlva. Megeshet, hogy tizenkettő múlt hét és fél
perccel. Talán hajnali négy lesz három perc múlva.

Minden lehetséges, de csak egy a bizonyos.
Hogy nem fél öt lesz tíz perc múlva.
Amikor először léptem be a pálya kapuján, elegáns úr toppant elém. Sötét öltönyt viselt, fekete

kabátot, fehér selyemsálat. A haja ezüstösen csillogott a kora tavaszi verőfényben. Egészen közel jött,
és inkább súgta, mint mondta:

– Gyurika, maga a világ legjobb pólósa. Szeretném meghálálni azt a sok örömet, amit nekem
szerzett. Hallgasson ide. A nagymamám házmestere kosztos diákokat tart. Az egyik fiú édesapja most
a hetes lovat hajtja. Senki sem tud erről, csak én. Biztos, hogy ő nyer. Vegye előre a hetest és mögé a
mezőnyt. Nem bánja meg.

Esküszöm, elolvadt a szívem, mint a kockacukor a duplában. Mégis érdemes volt, mégis szép a
világ, mégis jók az emberek.

– Köszönöm – hebegtem. – Köszönöm.
– Ne köszönje. Magának jár ez a magyar lósporttól. De lássa, hogy komolyan gondolom, nem

bánom, nekem is feltehet egy tízest a hetes lóra. Na?
Persze hogy feltettem.
A futamot aztán a kettes ló nyerte. Második az ötös, harmadik a kilences.
Körülnéztem, de az ősz urat sehol sem láttam.
A következő futam előtt aztán Zelk Zoltánba botlottam a kasszánál.
– Mit játszol? – kérdeztem a költőt.
– Pszt! – szólt, és óvatosan körülnézett. – Remek tippet kaptam. Van itt egy ősz úr. Az unokahúga

pénztáros abban a KÖZÉRT-ben, ahová a nyolcas ló hajtójának a menyasszonya jár. Azt mondta, hogy
vegyem előre a nyolcast és utána a mezőnyt, mert biztos, hogy ő nyer. Sőt még arra is megkért, hogy
tegyem meg neki is egy tízessel. Ez már aztán komoly dolog, igaz?

Savanykásan mosolyogtam, aztán fejest ugrottam a tömegbe, mert hirtelen észrevettem az ősz urat.



– Mi újság? – mondtam. – Hallom, hogy most a nyolcas nyer.
Megint egészen közel jött, és sugdosni kezdett a fülembe.
– Ne vegye komolyan. Azt csak a költő úrnak mondtam. Nézze, Gyurika, magát szeretem, magának

elárulom az igazságot. Tegye fel minden pénzét a tízes lóra. A nagynéném bedolgozó abban a
szövetkezetben, ahová az idomár édesanyja is bejár. Én szereztem neki olcsó virágmagvakat a
telkükre. Ezt a lovat nekem tették félre, érti? Szóval, ami belefér, a tízesre…

A futamot a hármas ló nyerte a hatos és a négyes előtt.
Körülsétáltam, hogy egy kicsit kiszellőztessem a fejemet. Egyszerre furcsa párra lettem figyelmes.

Szenes Iván és az ősz úr ölelgette egymást az égre kacagva.
– Mit mondtam, művész úr? – kiabált az ősz. – Ugye, megmondtam, hogy a hármas nyer? Na, hát

milyen ember vagyok?
– Köszönöm, mester! – kiáltotta Szenes Iván, és több százast dugott az ősz férfi zsebébe. – Örökké

hálás leszek magának.
– Szóra sem érdemes. Rám mindig számíthat a művész úr. Mert a művész urat szeretem.
Az ősz úr nemsokára eltáncolt, és akkor odamentem Ivánhoz.
– Hogy van ez? – kérdeztem. – Tényleg megmondta, hogy a hármas győz?
– Meg bizony! – kiáltott Szenes Iván. – Mindig megmondja, és néha még be is jön neki. Persze most

biztosra ment. Tudnillik a hármas ló hajtójának ő szerzi be a külföldi gyógyszereket, a kislányát pedig
a nénikéje tanítja fafurulyázni. Nagyon tehetséges a gyerek, már az úttörőházban is fellépett, és a hajtó
most hálából… érted…

– Értem – mondtam.
Pedig még nem is értettem.
Csak jóval később derült ki, hogy mindez még csupán az alapfok. A kisegyszeregy.
A magasiskola persze sokkal bonyolultabb.
Vannak a lóversenynek aranyos megszállottjai. Ezek minden edzésen ott vannak, keresztnevükön

szólítják a lovakat, és fújják valamennyinek a családfáját, fel egészen a kedves dédnagypapákig. Az
ilyenek pontosan tudják, melyik ló a „sártaposó”, és melyik szereti inkább a „kopogós” pályát.
Melyik a „steher”, vagyis az állóképes ló, és melyik az „unsteher”, amely hosszabb távon könnyen
fejre áll. Tisztában vannak vele, hogy ki a „korai idomár”, aki már az idény elején formába hozza a
lovait, és ki a „spórolós idomár”, aki a későbbi versenyekre tartogatja.

Ezek mindent pontosan tudnak, és ezekről pontosan lehet tudni, hogy sosem vesznek balatoni
villatelket a nyereségükön.

Kerekdedebb summát ugyanis csak úgy nyerhet az ember, ha sikerül elkapnia egy esélytelen lovat.
Egy meglepetésszerű győztest. Akkor sem könnyen. Mert a közismert jólértesülteket valóságos
lefigyelő szolgálat veszi körül.

Ennek is vannak fokozatai.
1. Ha a jól értesült fogadó még mazsola, akkor egyszerűen odamegy a kasszához, és megteszi –

mondjuk a kettes lovat.
És ez a legnagyobb könnyelműség.
Mert körülötte abban a pillanatban megszólal a lefigyelők forró drótja, szájról szájra jár a hír:
– Kettes … kettes … kettes…
Mire kétszer körülnéz, már mindenki megtette a kettest, az oddsz leesett, és ha győz is az a kettes, a

nagy nyereség lehetősége már ugrott.
2. A jólértesült tanul az ügyből. Legközelebb már bedolgozóval érkezik. A bedolgozót senki sem

ismeri – véli a jólértesült –, ő tehát egy félreeső kasszánál zavartalanul megjátszhatja – tegyük fel



újra – a kettes lovat. Maga a jólértesült pedig kisebbfajta show-t rendez, feltűnően odamegy a saját
kasszájához, és látványos módon megjátssza a négyes lovat.

Egy pillanatra azt gondolhatja, hogy ő a világ legokosabb embere, túljárt a lefigyelők eszén.
Aztán jön a keserű csalódás, mert a lóversenyen nem lehet okos az ember, és a lefigyelők eszén

ilyen óvodás trükkel lehetetlenség túljárni.
Mert alig teszi meg a négyes lovat, mögötte máris szájról szájra jár a nagy felismerés:
Fal pénz … fal pénz… Valamelyik lefigyelő két perc alatt rábukkan a másik kasszánál a

bedolgozóra, és az üzlet újfent ugrott.
3. A jól értesült ember hosszan veregeti a saját vállát, mert azt hiszi, rájött az egyetlen megoldásra.

Vár. Egy futamra fogadni ugyanis csak addig lehet, amíg a futamot el nem indították, ez a szabály. A
jól értesült ember tehát kivárja az utolsó pillanatot, akkor odalép a kasszához, és megteszi a maga
lovát. Utána felnéz az égre, a szívében boldog kis törpék ugrálnak, véghez vitte a lehetetlent.

A következő percben aztán eltorzul az arca, és öklével az eget kezdi fenyegetni.
Az egyik hajtó hibás rajtot vett, a futamot visszahívták, és amíg újra összeáll a mezőny, mindenki

újra fogadhat, az üzlet újfent kútba esett.
Mert a lefigyelők még ezt is el tudják intézni.
4. Ez mindennek a teteje. A szuperkrimi, amikor már mindenki mindenkit ismer, és mindenki

mindent tud. Eljön a pillanat, amikor a lefigyelők már nem akarják, hogy a jól értesült ember
észrevegye őket. Az ember megy a maga nehezen megszerzett kis biztos tippjével a kasszához … és
sehol senki. Néma csend. Sehol egy lefigyelő.

Ez a leggyanúsabb. Maigret felügyelő kisebb idegfeszültségtől is összeomolna.
A jól értesült ember háromszor is körülnéz, aztán – mit tehet? – odamegy a kasszához, és leadja a

tippjét.
Ez az, amit nem kéne tennie.
A kassza tetején ugyanis kicsiny, egy négyzetcentis fémlapocskák ugranak ki a megjátszott lovak

számával: 2-4, 3-5…
Sehol senki, az esélytelen ló győz, és mégis hajmeresztően keveset fizet.
Jóságos ég, mi történt?
Gyerekjáték.
A lefigyelők a pálya széléről vagy akár a túlsó tribünről katonai látcsöveken figyelték a gépet. A

számokat felírni és a lovakat megjátszani aztán már csak pillanatok műve volt az ő számukra.
Egy szó, mint száz, rengeteget tanultam a lóversenyen.
Igaz, hogy a tandíjat is meg kellett fizetnem. Istenem, mit adnak ma ingyen?
Lehetséges, hogy Sándor Csikar volt az okos ember? Ő sokesztendős lóverseny-tapasztalatok után

egyszer s mindenkorra szakított a szerencsejátékkal.
És azóta már csak zsugázik.
Szó, ami szó, a magyar vízilabda-válogatott sem fizetett volna valami jól az Úr 1973.

esztendejében. Minden mérkőzésen mi voltunk a favoritok, minden mérkőzést meg is nyertünk. A
legdörzsöltebb lefigyelő is csak annyit állapíthatott volna meg, hogy jó ez a csapat és biztos esélyese
a világbajnokságnak.

Pontosan, mint egy évvel előbb, München küszöbén … nna…
Április 20-22. A hagyományos TV-torna Belgrádban. 4:1-re verjük a hollandokat, 4:1-re a

nyugatnémeteket. Ezt az eredményt szívesen elcseréltük volna azzal a tavalyi 3:3-mal … Utolsó
meccs a megfiatalított jugoszláv válogatott ellen – újabb szög a koporsónkba –, véres verítékkel
győzünk 6:5-re. Ezt a mérkőzést Angella vezeti; úgy tűnik, nem rajong értünk a francia fiú, tizenöt



emberelőnyt ad a jugoszlávoknak és csak négyet a mi javunkra.
Gyarmati odaszól nekem:
Jegyezd fel, Angellát előbb-utóbb meg kell főznünk valahogyan. Feljegyzem, sor kerül rá.
Belgrádból hazajövet épp hogy a szennyest adjuk le, máris utazunk tovább.
Április 27.-május 5. Hungária Kupa Pescarában. Pescara kis olasz gyöngyszem, az Adria Siófok

ja, csak valamivel tisztább és jóval olcsóbb.
Megverjük a románokat 7:5-re.
Megverjük a nyugatnémeteket 9:2-re. Úristen, ezekkel csináltunk mi döntetlent az olimpián?!
A jugoszlávokat most zsebre vágjuk (6:3), a hollandokkal csak szórakozunk (5:1), és az olaszok

hazai pályán sem okoznak fejfájást (6:4).
Mindezt könnyedén és elegánsan, mintha a vízilabda csak játék lenne.
Most a változatosság kedvéért a Margitsziget következik. Ezt a csapatot már a kényes hazai

szurkolók is megnézhetik. Két jugoszláv csapat vágtat be bőszült oroszlán módjára, két jugoszláv
csapat távozik szelíd és szomorú bárányként.

Az A csapatukat 8:1-re verjük.
A B-t 6:1-re.
Ez már gólparádé, pólóálom. A gyerekek ihletett módon játszanak, megdicsőült mosollyal

hajigálják a gólokat.
Gyarmati dühöng, mert Gyarmati mindig talál dühöngenivalót. Gyarmati akkor boldog, ha

boldogtalan.
– A fene egye meg! – mondja. – Nem tetszik nekem, hogy ilyen jók vagyunk.
Ami engem illet, az efféle boldogtalanságot valahogyan mindig el tudom viselni.
Egyébként a jugók sem kapnak nevetőgörcsöt. A fiatalítás nem sikerült, az öregek viszont percről

percre öregebbnek tűnnek. A 8:1-es mérkőzés második negyedében Jankovics összevesz Szandiccsal,
vad délvidéki átkokat kiáltoznak egymásra a vízben. Jankovicsot lecserélik, a szupersztár
megsértődik és hazautazik.

Az utánpótláscsapatunk is játszik ezen a tornán. Remekül. Hát mit lehet tenni… ha egy bolt
megindul… Feltűnik a bal oldalon egy angyalarcú srác, olyan vékony, hogy tűbe lehet fűzni, viszont
sistereg a vízben, és hajmeresztőén ravasz gólokat lő azzal a törékeny bal kezével.

– Hm? – mondja Gyarmati a kispadon.
– Ühüm – nyögöm vissza.
Ez egyike a mi nagy produkcióinknak. Ha két ember egy negyedszázadot eltöltött egymás mellett a

vízben, akkor ennek a két embernek már nincs szüksége szövegre, mert hümmögéssel és kummogással
is mindent megért.

Ha az ember a huszonötödik házassági évfordulón megfogja a felesége térdét, az már olyan, mintha
a saját térdét fogná meg…

A Gyarmati-féle „hm?” az utánpótláscsapat mérkőzésein több ízben is elhangzott, és hol ezt, hol azt
jelentette.

– Láttad ezt a tempópasszt?!
– Mit szólsz ehhez a leforduláshoz?!
– Firkás elzárás volt, nem igaz?!
Az én „ühüm”-öm viszont mindig ugyanazt az eszmei mondanivalót foglalta magában. Nevezetesen:

hogy ez az angyalképű csibész, ez a Horkay Gyuri pokolian tehetséges játékos, akinek a nevét
érdemes lesz csupa nagybetűvel feljegyezni.

Június elején két meccset játszottunk az NDK válogatottja ellen. Schönbeckben 8:4-re vertük őket,



aztán Magdeburgban – fogcsikorgatva – 5:4-re. Keserves ügy volt, és némi álmélkodásra még ma is
tápot ad.

Tudnillik az NDK-nak voltaképpen nincs is vízilabda-válogatottja.
Derék és logikus barátaink ugyanis évekkel ezelőtt leírták számlájukról ezt a sportágat. Mint olyat,

ami nemzetközi szinten nem kifizetődő.
Gazdasági számításokat végeztek.
– Kérem szépen – mondták –, egy vízilabdacsapat tizenegy emberből áll. Ez a tizenegy ember még

a legjobb esetben is csak egy olimpiai bajnokságot nyerhet. Pontosan tizenegyszer kevesebbet, mint
ugyanannyi úszó, atléta, ökölvívó, birkózó vagy sportlövész. A tornászokról nem is szólva, mert egy
szál tornász jó esetben két-három olimpiai bajnokságot is nyerhet. Ebből önként adódik, hogy mit kell
tennünk. Ugrik a vízilabda meg az öttusa, marad a többi.

Mi viszont csak egyetlen dolgon rágódtunk a magdeburgi 5:4-es meccs után. Hogy: úristen, milyen
eredményt érhetnének el ezek az NDK-s pólósok, ha – ne adj isten – még válogatott csapatuk is lenne.

Aztán elutaztunk Belgrádba az első úszó-, műugró- és vízilabda-világbajnokságra.
Néztem az úszókat.
Egy kicsikét szégyellem bevallani, de valahányszor egy nagy világverseny színhelyére lépek,

mindig cserbenhagy a féltve őrzött kajánságom, és úgy érzem magam, mint hívő muzulmán Mekkában.
A környezet… a szép uszoda … a csillogó víz… a világ legjobb úszói… szóval nagy dolog.

Ne tessék félreérteni. Maga az úszás sohasem volt a szellemtörténet óriásainak a passziója.
William Shakespeare talán 1,10-et sem tudott száz gyorson, G. B. Shaw lábtempójára szót sem
érdemes vesztegetni. Az ember úszik, amíg egy falba nem ütközik, aztán megfordul, és kezdi elölről.
Naponta hat-nyolc órán át. Kérem, ha ez a boldogság, a magam részéről egy életre lemondok róla.

Csakhogy a Tasmajdan uszodában ficánkoló gyerekek ördöngös módon művelték ezt a faltól falig
ügyet.

Itt volt például Steven Holland, az Év Szenzációja… Hát kérem, szűkre szabott szenzáció, az
egyszer fix. Egy tizenöt éves kisfiú Adelaide-ből, 183 centi magas, de csak 53 kiló, afféle
makarónigyerek, szánalom ránézni is. Amikor először láttam, éppen a parton vánszorgott végig.
Furcsa módon vonszolta magát, mintha eltörött volna az egyik szárnya. Elnéztem a vézna kis fejét, a
kiálló bordáit, a hegyes lapockáját. Legszívesebben odamentem volna hozzá, felálltam volna egy
sámlira, hogy megveregessem a bütykös vállát:

– Eredj haza, öcsi, feküdj le az árnyékba, és egyél sok spenótot.
Aztán rátették a vízre, és egyszerre csak szaladni kezdett a tetején, mint a csibor. Tizenöt darab

1,02-es száz métert szerkesztett egybe, és rettenetes világrekorddal nyerte az 1500-as gyors
világbajnokságot.

Mindenképpen egyéniség volt ez a srác. Ez már abból is kitűnt, hogy ő volt az úszás történetének
első bajnoka, aki lábbal nyúlt be a célba.

A tizenötödik száz végeztével ugyanis nem állt meg, hanem csinált egy bukófordulatot, és
ugyanabban a rettenetes iramban még egy száz métert úszott. A tizenhatodikat. Sőt. Még akkor sem állt
meg, hanem újra fordult, és még mindig tovább úszott. Az volt az érzésem, hogy egyszerűen nem tudja
abbahagyni. Legszívesebben ordítozni kezdtem volna:

– Lőjétek le, mert még éhen hal a vízben.
Végre leengedtek egy kötelet, és 1620 méternél kihalászták a medencéből.
A közönség ordított, én csodálkoztam.
Másnap reggel nyolckor lementem a Tasmajdanba, hátha lehet egy kicsit áztatni koros tagjaimat.

Istenem, hova menjen az ember vasárnap reggel nyolckor Belgrádban?



Az uszoda üres volt, mezítlábas nénikék súrolgatták a követ. A félemeleti büféből viszont fémes
csattogás ütötte meg éber füleimet. Felmentem, Steven Holland vacakolt ott a flippermasina
fogantyúival.

Én is bedobtam egy érmét, odaálltam a szomszédos géphez.
– Mi van? – tüntettem ki megszólításommal egy idő múlva ezt a cinegegyereket. – Már felkeltél,

vagy még le se feküdtél?
– Nem tudtam aludni – mondta. – Feldobott a tegnapi verseny.
– Volt egy kis ünneplés, mi? – kérdeztem, mert ismerem az ausztrálokat.
Savanykásan mosolygott azzal a félméretű fejével.
– Volt, igen. De minket tíz perc múlva aludni küldtek. A vezetőség még folytatta.
– Pezsgővel?
– Mi kólával. Ők pezsgővel.
Bólintottam. Van, ami a világ minden táján egyforma. Megkérdeztem, hogy volt az a tizenhatodik

száz, miért úszott tovább?
– A nagy zajban nem hallottam az utolsó száz métert jelző dudát. Gondoltam, biztos, ami biztos, és

rátettem még két hosszt.
– Na és a tizenhetedik száz?
És akkor jött a sztori.
Amikor Lawrie Lawrence, Holland edzője látta, hogy a srác 1500 után tovább úszik, lerohant a

partra, és 1600-nál beordított neki:
– Silly cow, you did two more.
Mármint hogy: „Hülye tehén, két hosszal többet úsztál!”
Mert ugyebár hogyan becézi egy 30 éves ausztrál edző a 15 éves ausztrál tanítványát, aki élete első

nemzetközi versenyén óriási világrekorddal világbajnokságot nyer? Hülye tehén. Világos.
Mármost az úszó feje a víz alatt van, egy nagy ezerötszáz végén a szíve a dobhártyáján kalapál,

ráadásul a közönség is torkaszakadtából üvölt… Nos, Steven Holland becsületére váljék, hogy
Lawrie Lawrence szövegéből csak két szót nem hallott meg.

Azt, hogy you, meg azt, hogy: did…
– Silly cow, two more! – Hülye tehén, még kettőt!
Bólintott, és tovább úszott.
Ezen ne múljék!
A belgrádi vízirevű prímabalerinái az NDK-s lányok voltak.
Például, hogy a vegyes váltóban úgy megverték az olimpiai bajnok amerikai kvartettet, mint a

négyfenekű dobot. Háton elmentek öt méterrel, mellen tízzel, pillangón tizenöttel, gyorson hússzal, és
közben a váltó minden tagja a megfelelő táv éppen érvényes egyéni világrekordjánál gyorsabban tette
meg a maga száz méterét.

Utána négy bájos amerikai hölgy vágtatott ki az uszodából, hogy a Tasmajdan park éjszakába
burkolózott fái alatt jó alaposan kibőgje magát.

Nem mentem utánuk, hogy megvigasztaljam őket. Egyszerre négyet? Egy teljes vegyesváltót? Isten
őrizz!

De akadt mókásabb sztori is Belgrádban. A dolog úgy kezdődött, hogy Hargitay András megnyerte
a 400 m-es vegyesúszás világbajnokságát.

Ez nem csekélység!
Csík Ferenc 1936-ban olimpiai bajnok lett száz gyorson, azóta nem állt magyar férfiúszó a nagy

világversenyek dobogójának tetején.



37 évig – mintha elvágták volna.
Andris halálosan jól úszott Belgrádban. A lehető legegyszerűbb taktikát választotta. Az első

méteren az élre állt, aztán ott is maradt. Mögötte a világ legjobb vegyesúszói tépték magukat, csupa
kutya kemény legény. De Andrisnak a közelébe sem jöhettek.

Győzelem, dobogó, himnusz, könnyek. Aztán felmentek a szikla alá, hogy nyilatkozzanak a
rádiónak.

És ott, a nagy kemény szikla tövében, alig tíz perccel a diadal után Széchy csúnyán összeszidta
Andrist. Egyenes adásban, az egész ország füle hallatára.

– Abban maradtunk, hogy Rick Colella a harmadik száz végén utolér, sőt egy fél testhosszal meg is
előz. Igaz?

– Igaz, Tamás bácsi.
– Hát akkor? Miért nem fogott be? Lett volna ki ellen hajráznod, és megszületik az új világcsúcs.
– Mit csináljak, Tamács bácsi, nem jött. Én vártam, de nem jött. Igazán nem tehetek róla.
– Te mindig tudsz valami kifogást. Igazán rémes vagy.
Csoda, hogy nem íratta le százszor Andrissal a nagy sikerkatekizmus két pontját: „1. Az edzőnek

mindig igaza van. 2. Ha az edzőnek nincs igaza, akkor automatikusan az első pont lép életbe.”
Hiába, a világot a szent megszállottak forgatják. A jámbor együgyűek legfeljebb szédülnek.
Én szédültem.
Szédültem akkor is, amikor Gyarmati Andrea úszta a 200-as női hát döntőjét.
Fogta magát, begyújtott egy rakétát, és úgy otthagyta Melissa Belotét, mint Szent Pál a hegyilakókat.
Az első száz végén három méterrel vezetett az amerikai lány előtt. Melissa csúnya kis copfja

bánatosan csüngött az orrára, ez vert helyzet volt. Három méter előny az olimpiai bajnoknő előtt a táv
felénél… ez olyan, mintha pólóban a második negyed végén 5:0-ra vezetnének a szovjet válogatott
ellen.

Egy vízilabdázó sosem vesztette volna el ezt a versenyt Andrea helyében. Egyszerűen kibekkelte
volna a második százat. Okvetlenül eszébe jutott volna valami, csinált volna valamit. Tudom is én,
elharapta volna a pályakötelet. Vagy átnyúlt volna a szomszéd pályára, és kigombolta volna Melissa
vállpántját. Hadd ússzon ki a trikójából a forduló után.

Jó, csakhogy a pólósok gonosz lelkek, Andrea viszont csupa kedvesség, báj és negéd volt. Ő
elvesztette.

Száznál bedobott egy rémes fordulót, Belote egy méterrel közelebb jött. Százötvennél bedobott egy
még rémesebb fordulót, Belote már ott volt a nyakán.

Egy pólós még mindig megnyerte volna a versenyt. Átlábtempózik Belote pályájára, a vállánál
fogva visszataszigálja a lányt. Vagy kihúzza a dugót, és leereszti a vizet. Vagy félreveri a harangot.
Vagy szívet tépően sikoltozni kezd. Szóval csinál valamit.

Andrea kapkodni kezdett. Húsz métert kapkodott, aztán elsüllyedt. Melissa Belote zeneszóval
nyerte a világbajnokságot. Andrea kimászott a vízből, úgy néztünk egymásra, mintha eleredt volna az
orrunk vére.

– Ezt teszed velem? – kiabáltam Andreára. – Most majd megint egész éjjel nem tudok aludni.
Andreát szemmel láthatóan meghatotta ez az óriási együttérzés.
– Annyira elszomorít, hogy kikaptam? – kérdezte.
– Hát engem talán nem – mondtam. – De apád biztosan reggelig tépelődik.
Ez volt az én nagy egyéni tragédiám Belgrádban.
Hogy egy szobába kerültem Gyarmati Dezsővel.
Több ízben leszögeztem már ezeken a hasábokon, hogy mohó élvhajhász vagyok, aki lázasan



kergeti az élet igazán nagy örömeit, az evést meg az alvást. Főként az utóbbit. Korán fekszem, későn
kelek, és ha csak egy mód van rá, az éjszakai szendert mindkét végén megtoldom néhány órácskával.

Erre már csak kozmetikai okokból is szükségem van.
Ha nem alhatok naponta legalább tíz órát, arcbőröm máris elveszti üde frissességét, és hogy veszi

az ki magát?
Gyarmati Dezső viszont tépelődéssel tölti az éjszakát.
Függőleges alvó.
Ahelyett hogy végigvágná magát a gyűrött nyoszolyán, egész éjjel kószál a szobában. Eleinte

tapintatosan, a sötétben. Hogy más álmát ne zavarja. Aztán jön egy velőtrázó ordítás, én már
félálomban tudom: na, most rúgott bele a kredenc sarkába a csupasz lábujjaival…

Ezzel aztán vége is az éjszakának. Felgyújtja a lámpát, attól kezdve fennhangon tépelődik, és
telifüstöli a szobát.

Alkalmazkodó, hűséges lélek vagyok. Megpróbáltam erre is ráállni. Az első ordításnál magam köré
csavarom a takarót, és félig ülő helyzetbe emelkedek, mintha rettenetesen figyelnék Dezső szavaira.
Néha percekig sikerül megjátszanom, hogy ébren vagyok. Amíg egyet kell érteni azzal, amit mond,
semmi baj. Az, hogy másodpercenként leesik a fejem, helyeslő bólingatásnak tűnik.

Hát istenem, a fejcsóválás még nem megy szendergés közben.
Már olyan is előfordult, hogy sikerült nyitott szemmel elaludnom. Háromtagú társaság figyelte

ágyam körül ezt a produkciót. Azt mondták, hogy csak a londoni panoptikum rémosztályán láttak az
enyémhez hasonló tébolyult arckifejezést.

Este 11 óra. Feljövünk a vacsorától, vetkőzés, fogmosás, lefekvés, könyv a kézbe. Minden szép,
csupa békesség az élet.

11 óra 5 perc. A könyv az orromra esik. Ebből arra kell következtetnem, hogy elaludtam. Ez több
évtizede minden este előfordul velem. Ennek tulajdonítom, hogy műveltségem hajszállal elmarad
Benedek István professzoré mögött.

A műveltséget ugyanis nagy, masszív kötetekbe írják, a táblája is vastag, kemény, sarkos. Ha egy
ilyet az orromra ejtek, ott törik a csont. Marad tehát a könnyű műfaj. A papírhát meg a krimi. Nincs
ezen mit szégyellni, puszta matematika az egész. Könyve három-négy is lehet az embernek, viszont
élete végéig azzal az egy szem orral kell beérnie.

Szóval 11 óra 5 perckor az orromra esik a könyv, tehát jóleső nyöszörgések közepette oltom el a
lámpát, pokoli szendergések kéjes előérzetében.

– Szia – sóhajtom oda még Gyarmatinak a végszót.
Valamit vakkant, de azt már nem is hallom.
Ez az első, üdítő és boldogító álom körülbelül három percig tart. Arra rezzenek fel, hogy Gyarmati

az ágy szélén ül, és fennhangon tépelődik.
– Mondd, láttad ezt az új amerikai bekket, micsoda jó keze van?
Rettenetes erőfeszítéssel küzdöm felszínre magam a rózsaszínű és nyájas mélységekből. Talán az

eddigiekből is kiderült, hogy imádom a pólót, most azonban rettenetes átkokat szórok az új amerikai
hátvédre, felőlem elvihetné az ördög azzal a jó kezével együtt. De hát a kötelesség, az kötelesség, és a
szakma, az szakma. Sikerül néhány összefüggőnek tűnő szót elcincognom az amerikai bekk kezéről.
Valami hülye remény éltet: ha válaszolok neki, talán abbahagyja.

Hát hagyja?
Rágyújt, felkel, elkezd körbemasírozni a bútorok között.
És mondja, mondja.
Ülő helyzetbe emelkedem, kispárna a fejem mögé, felpolcolom magam. Nézem, ahogy gyalogol,



érzem, hogy lassan kezdek elszédülni.
Beszél. A pólóról beszél. Amennyire szavaiból kivehetem, a pólót vízben játsszák, labdával, de

minden nagyon homályos, mert rettentő álmos vagyok. Időnként krákogok egyet, hogy érezze a
részvétemet. Hogy lássa, jelen vagyok, részt veszek a szakmai vitában, megosztom a gondjait. Néha
megpróbálok jóságosán mosolyogni, mint a Fabulonos kislány.

Arra ébredek, hogy ott áll az ágyam mellett, és a képembe mered.
– Ne csináld ezt! – mondja idegesen. – Rettenetes az arckifejezésed.
12-kor nyílik az ajtó, és bejön Szívós Pisti. Pizsamában, mint Hamlet atyjának szelleme.
– Te, Dezső! – mondja fázósan. – Eszembe jutott valami. Mit szólnál, ha megint Marculescu

vezetné a szovjet meccset?
Ez a lehetőség engem is felvillanyoz, két teljes percre visszatérek az élők sorába, és tiltakozom.

Pisti leül az ágyam szélére, félrebillen az egész alváz, most már kapaszkodnom is kell, nehogy
leguruljak.

Huszonöt percig vitatják ezt az esélyt, én mindenre csak bólogatok. Közben történhet valami, mert a
szoba furcsán elgörbül a szemem előtt, és mintha forró vízbe áztatott vatta lenne a fülemben, úgy
hallom Gyarmati hangját:

– Ne aludjon a kicsi.
Auuu … Pisti ökle a bordáim között.
– Nem alszom – motyogok. – Minden szót hallottam. Teljesen igazatok van.
De már érzem, hogy a fejem megint oldalt konyul, mint egy liliomszál.
Háromnegyed egykor Dezső elzavarja Pistit aludni, viszont belép Laky Karcsi.
– Gyerekek, ez a De Magistris szenzációsan mozog.
Negyedóra De Magistris következik. Mi tud, hogy tud, miért tudja? Intelligens közbenyüszítésekkel

próbálok kollokválni De Magistrisből, és ez nehéz dolog, ha az ember szeme helyén izzó
üvegdarabkák vannak, a fejében pedig szurokba mártott esernyőket nyitogatnak. Érzem, hogy
elkövetkezett a végső veszély órája. Aki nem eszik, éhen hal, aki nem iszik, szomjan hal, aki nem
alszik, álmon hal. Elhatározom, hogy küzdeni fogok az életemért. Vad elkeseredés tör fel bennem,
lázadó indulattal vetem hanyatt magam, és már alszom is.

– Ne hagyd a kis gonoszt – mondja Gyarmati, aki mindent észrevesz. – Mi sem alszunk, ő se
aludjon.

Auuu … Laky Károly ökle a bordáim között.
Negyed kettőkor nyílik az ajtó, jön Vuszek Tóni és Salamon Feri. Leülnek az ágyam szélére, Laky

Karcsi mellé. Az ágyam már olyan, mint egy családi tutaj, hajótörötteknek. Még egy vendég, és
elsüllyedünk.

Vuszek és Salamon a nemzetközi pólóbizottság üléséről jön, elmesélik, mi volt. Bíróküldés,
szabálymódosítás, fegyelmi ügyek … háromnegyed kettő…

– Ne aludjék a kerti törpe!
Auuu!
Most lassanként áttérnek az anekdotákra. Fél háromkor egészségtelen szürkeség az égbolton.

Pitymallik. Az ég madarai vidor pitypalattyal köszöntik az új napot. Én kevésbé vidorral.
Háromnegyed háromkor Wenk Jánosnál és Fazekas Tibornál tartanak. A Komjádi-éra még csak most
következik.

– Keltsd fel a kis krampuszt!
Auuu…
Háromkor eljutnak Halasy Olivérig és Bozsi Mihályig. Fogom a párnát, kimegyek a fürdőszobába,



megágyazok magamnak a kádban.
Csöpög a csap…
És a világbajnokság még el sem kezdődött!
Ráadásul mindezt társadalmi munkában … naa!…
Az előmeccseken játszi könnyedséggel tettük túl magunkat. Olyan játszi könnyedséggel, hogy még

az ellenfél méltatására is maradt energiánk.
A spanyolokat 7:3-ra vertük. A spanyol válogatott mind ez ideig afféle kiscsapatnak számított.

Most észre kellett vennünk, hogy nincs többé igazán kis csapat. Nem a csapat kicsi, hanem a világ. Ha
valamelyik sztár kitalál egy új technikai változatot, az – hála neked, tévé! – egy pillanat alatt
körülszaladja a földgömböt. Holnap Tananarivóban és a Tűzföldön is ezernyi kis mazsola gyakorolja,
és fix, hogy holnaputánra valamelyikük jobban csinálja.

És mindez még olyan viszonylag kicsiny, családi sportágra is érvényes, mint amilyen a mi
vízilabdánk.

Itt volt Zólyomi Bandi csapatában például Jany. Hát róla aztán el lehet mondani, hogy a nemzetközi
formát nemzeti tartalommal töltötte meg.

Ami a játéktudást illeti, valóban nemzetközi formátumú vízilabdázó volt. Ami a temperamentumot:
igazi spanyol. Sőt az a fajta spanyol, akit „őrült” jelzővel szokás illetni.

Egy irányító ész a csapat közepén, egy jó kezű bombázó, aki nemcsak dirigál, hanem be is lődözi a
helyzeteit. Elegáns, mint egy torreádor, és a következő pillanatban – bősz, mint a bika.

3:0 után két gyors gólt lőttünk Jany hibájából, mire Zólyomi Bandi kihívta a vízből, cserét küldött
be helyette.

És akkor nagy színház következett.
Hogy Jany nem akart kimenni, az a legkevesebb. Zólyomi Bandi ezt már ismerte. Volt erre a célra

két pribékje, azok elkapták a fiú karját, és a partra húzták. Persze közben is csapkodott maga körül,
vadul rugdalózott, mint valami elszánt öngyilkos: kikérem magamnak, hogy megmentsetek!

A parton aztán háromszor odacsapta magát a kövezetre, sírt, az eget fenyegette, és harsányan
kiáltozott.

Ami engem illet, Cervantes szép nyelvét sem beszélem folyékonyan. Ha egészen őszinte akarok
lenni, úgy is fogalmazhatnék, hogy egy árva szót sem értek spanyolul. Annyit azonban
megállapíthattam, hogy ez a csodálatos nyelv elsőrendűen alkalmas az átkozódásra; Jany ajkáról a
legvaskosabb káromkodás is úgy zengett, mint valami óbarokk himnusz.

Izrael csapatát 14:0-ra vertük.
A 14:0-ás mérkőzéseknek nincs történetük. 14:0-ás meccs csak egy mellékmondat, kellemes

mosoly.
Az olasz válogatott ellen 6:4-re győztünk.
Ezt a meccset két döbbenetes esemény előzte meg.
Tessék elképzelni a következőket.
A csapatok bevonulnak, induló, díszmenet. Itt a kék köpenyes óriások, ott a sárga köpenyesek.

Felállnak a parton, a hangszóró elmondja az összeállítást. A legények egyenként kilépnek a sorból,
meghajolnak, enyhe taps.

Ilyenkor mindig elömlik bennem valami kellemes kajánság. Tiszta őrület, milyen maflán képesek
meghajolni ezek a mai gyerekek. Némelyik olyan, mint egy másfél mázsás colstok. Nem azért
mondom, de én a „Kis képes francia etikett” 1678-as kiadásából tanultam a saját meghajlásomat, és
német nyelvterületen még egy kis pukedlit is csináltam a végén. Hiába, az igazi klasszis…

Na, ledobják a köpenyt, placcs, placcs, placcs, beugrálnak a vízbe, ilyenkor tíz percig szabad



melegíteniük.
A közönség közben dünnyög, és pattogatott kukoricát fogyaszt, ami könnyelműség, mert anélkül is

hízik az ember.
Aztán fütyült a játékvezető, a gyerekek felálltak a vonalra, és abban a pillanatban minden fény

kialudt a Tasmajdan uszodában.
Rövidzárlat vagy mi az ördög.
Hatezer néző a tribünön, és egyszerre csak teljes sötétség. Csak az utcai lámpák pislogtak be

kívülről. A szurkolók előbb nevetnek, aztán fütyörésznek, végül újságokat kezdenek gyújtogatni. Szép
látvány, a sok felreppenő fénypillangó, fáklyás menet állva.

Hogy a gyerekek mit csinálnak ezalatt a vízben, az egészen más tészta.
A gyerekek ilyen nem várt esetben sok mindent csinálhatnak, ez leginkább a rögtönzőkészségükön,

a helyzetfelismerésükön múlik. Aggódó szívvel közölhetem, hogy a gyerekek ezúttal semmit sem
csináltak a vízben. Úszkáltak, áztatták magukat, beszélgettek, ennyi volt az egész. Egy pillanatra
elszomorodtam. Kételkedni kezdtem a magyar vízilabda jövőjében. Hát végleg elmúlt a hősi nagy
tettek korszaka? Semmi ötlet? Semmi kezdeményezés? Itt van ez a jótékony sötétség, ez az áldás,
amely egy játékos életében jó, ha egyszer előfordul, és ők semmit sem tesznek?

Egy régi válogatott futballmeccs jutott az eszembe. A fiúk félidőben az öltözőbe vonultak, és a
szövetségi kapitány korholni kezdte az egyik hátvédet.

– Vigyázzon, fiam, a szélsőjére. Úgy megy át magán, mint a meleg levegőn. Nézzen rá egy kicsit
arra a szélsőre.

– Minek? – mondta a kemény fiú. – Nem játszik.
– Hogyhogy nem játszik? Hiszen úgy szaladgál előre-hátra, mint a villanyvasaló. Úgy megy el maga

mellett, mintha csak egy hirdetőoszlop lenne.
– De ha mondom, hogy nem játszik.
– Nem értem. Miért nem játszik?
– Mert most befelé az alagútban lerúgtam.
Azok voltak az idők!
Nem mondom, hogy szép idők voltak, de hogy idők voltak, az egyszer biztos!
Ezek meg csak úszkálnak a sötétben.
Én a víz alatt okvetlenül megközelítettem volna a legveszélyesebb olaszt, és rettenetesen

beleharaptam volna.
De ezek…
Persze állt volna a zászló, hogy a sötétben saját játékosomba harapok, de akkor sincs baj. Oda

lehetett volna úszni a játékvezetőhöz, zseblámpával rávilágítani a sebzett felületre, és aztán
megvádolni az ellenfelet, tessék csak nézni, kérem, harapdálnak, hát illik ez?

Hát a bíró lépre megy, az fix. Nem született még játékvezető a világra, aki feltételezi, hogy valaki
puszta fondorlatból saját társába harap. A játékvezetők végül is szelíd, egyenes gondolkodású
emberek.

De ezek csak úszkáltak a sötétben.
A Nagy Sötétség másik döbbenetes produkciója Szepesi György nevéhez fűződik.
Kérem, Szepesi Gyuri állt a szikla tövében, kezében a mikrofonnal, és végigközvetítette az egész

rövidzárlatot.
Harmincöt percig beszélt a sűrű sötétségben.
Számomra megfoghatatlan, hogy miről. Mindenről. Vagy semmiről. Végül is teljesen mindegy.
Csak mondta, mondta és mondta. Színesen, lendületesen, lelkesen. Egyre többen gyűltek köréje a



sötétségben, és amikor végre ismét kigyulladtak a reflektorok, a jugoszláv közönség viharosan
megtapsolta a produkciót.

Szepesi fáradtan és szerényen bólogatott, mint egy elegáns hegedű virtuóz a koncert végén.
– Hátha még értették is volna – mondta.
De ezt már nem a mikrofonba.
Az olaszokat ezek után minden szívfájdalom nélkül vertük 6:4-re.
A mérkőzés hőse Görgényi Pista volt. A sovány gyerek most is leradírozta De Magistrist. Az olasz

meccsek általában Görgényi jutalomjátékait jelentik. Tudja a jóég, rettenetesen fekszik neki De
Magistris stílusa. Rácsimpaszkodik, húzatja magát, és a labdákat kiveszi a kezéből. Az embernek az
az érzése, hogy De Magistris a meccs végén könnyes szemmel csókolja meg a sárga gömböt:

– Hát itt vagy? Istenem, de régen nem találkoztunk.
Ez pedig nem csekélység, mert De Magistris az utóbbi évek olasz válogatottjának kimagasló

klasszisa. Jóképű, laza legény, acélrugók vannak az ízületei helyén. A karja időnként másfélszeres
hosszúságúra nyúlik, és ilyenkor mindent elér. Játékos lélek, imádja a labdát, és ha hozzájut, percekig
dédelgeti, fantasztikus dolgokat művel vele.

Csakhogy Görgényi mellett ritkán jut hozzá.
Azt hiszem, lidérces éjszakáin Görgényi Pistáról álmodik, érzi a fülén Görgényi leheletét,

közvetlen közelről rémlik fel a hátvéd tűhegyes arca. És ilyenkor De Magistris sikoltozva ébred, amin
a magam részéről egy percig sem csodálkozom.

Az olasz meccs után a Tito körúton sétáltunk Gyarmatival, hogy lehűtsük gőzölgő fejünket.
Kellemes körút ez, Pestre is elfogadnék valami hasonlót. Hatalmas fák, és minden második házban
kisvendéglő, a járdára helyezett terasszal.

Hát amint ott slattyogunk az éjszakában, az egyik teraszról egyszerre ránk szólnak.
– Dezső … Gyurika … gyertek csak…
László György volt, a rádió szerkesztője.
Ott ült az egész rádióstáb, és én azt is tudtam, hogy miért.
Ebben a vendéglőben ugyanis képes étlappal dolgoznak. A vendég elé raknak egy hatalmas kartont,

tele színes fotóval, a rendelhető ételek képével. Csodálatos étkek, hatalmas madarak barnára pirulva,
félelmetes méretű sültek, salátahegyek, süteményóriások. A vendég csak rábök, és ezzel máris
áthidalta nyelvi nehézségeit. És ami a legszebb, lakkozásról alig lehet szó, az adagok a valóságban is
hasonlítanak a fotókra.

Étkezésről persze szó sem lehetett. Gyarmati egy nagy meccs után három napig képtelen egy falatot
is lenyelni, elképzelhető, mennyit eszik, ha naponta játszik a csapat. Én magam is így vagyok vele,
ilyenkor egy- kétezer harapásnál több a világért se menne le a torkomon.

Az idegfeszültség, ugyebár…
Enyhítette az ügyet, hogy nem is kosztolni hívtak.
László Gyuri egy magnóval matatott, visszafuttatta a tekercset.
– Figyeljetek csak! – mondta. – Ezt hallgassátok meg!
Tudtuk, hogy különleges felvételre készül. Meghúzódott a kispadunk mögött, és egy hosszú boton

mikrofont lógatott az orrunk alá. Szóval a meccs első perceiben még megválogattuk a szavainkat, de
később megfeledkeztünk az egészről, és üvöltöttünk, ahogy a sors üvöltenünk adta.

László Gyuri most lejátszotta nekünk az egészet, hát esküszöm, hogy különleges produkció volt. Az
izgalmasabb pillanatokban úgy hatott, mintha szavalókórust rendeztünk volna. Szóról szóra ugyanazt
ordítottuk Gyarmatival, ezt még megrendezni se lehetett volna pontosabban.

Fut a szalag. Óriási közönségzaj, és mögötte Gyarmati éles tenorja meg az én férfias selypítésem,



tisztára szinkronban.
– Mozgás … mozgás … nagy mozgás … Hogy az isten …!
Gólt kaptunk emberhátrányban.

Másfél óra múlva Dezső bejött a fürdőszobából, és csak annyit mondott:
– Hát tudod, engem azért egy kicsit elkeserít, hogy ennyire egy srófra jár az agyunk.
– Téged is? – mondtam, és ezzel a témát már le is zártuk.
Másnap 9:4-re vertük a románokat, és ez megint Szívós Pisti meccse volt.
A kilenc gól közül hetet akcióból lőttünk, és a mai vízilabdában ez olyan ritka, mint rock and

rollban a recece. Főként zónázó ellenféllel szemben.
Márpedig a románok zónáztak. Körülállták Szívós Pistit, jegenyehosszú karokból emeltek erdőt és

sorompót a középcsatár elé. Csakhogy Pisti a döntő pillanatban mindig áttérítette őket a követő
emberfogásra. Méghozzá oly módon, hogy két embert magára húzott.

A szó szoros értelmében magára húzta őket.
Ha ugyanaz a védő ugyanazon csatár ellen három ízben szabálytalanságot követ el, harmadszorra ki

kell állítani, ezt mondja a paragrafus. Okos csapatnak ez semmiféle nehézséget nem jelent. A hátvéd
rámegy a csatárra, lehúz neki két rettenetes pofont, aztán cserél a másik hátvéddel. Hat
mezőnyjátékost figyelembe véve ilyen módon a középcsatár akár tizenkét súlyos veretű pofont is
kaphat, és az ellenfél csapata még mindig teljes.

A román válogatott okos csapatnak mutatkozott; ezt a módszert választotta. Az igazság viszont az,
hogy lehet egy csapat okos, lehet nagyon okos, lehet végtelenül okos, csak éppen elég okos nem lehet
soha.

Szívós Pisti, ez a másfélszeres életnagyságúra nyúlt fogorvos ugyanis túljárt az eszükön.
Ahhoz, hogy az egyik hátvéd átadhassa a középcsatárt szocialista megőrzésre a másik hátvédnek,

előbb mindkettejüknek találkozniuk kell a center testének valamely, e célra alkalmas pontján. Olyasmi
nem fordulhat elő, hogy az egyik hátvéd – két szabálytalanság után – egyszerűen lemegy a
középcsatárról, és átengedi helyét a másiknak, mert így a center pár pillanatra egyedül marad, és mire
a másik hátvéd odaér, egyszerűen ronggyá lövi a hálót.

Nem, váltáskor a két hátvédnek okvetlenül találkoznia kell a centernél. Az egyik odaér, és csak
akkor mehet el a másik. Ily módon rövidebb-hosszabb időre baráti háromszög alakul ki az ellenfél
kapuja előtt. Vagy, ha úgy tetszik: pólószendvics. Két hátvéd között egy csatár.

Hát ezt a pillanatot használta ki a románok elleni mérkőzésen gálád fondorlattal Szívós Pisti. Csak
jobbra nyúlt, meg balra nyúlt, együtemnyi időtartamra megfogta ezt a hátvédet is, azt a hátvédet is, és



ilyen módon a második hullámban feltétlenül maradt egy üres emberünk.
Nem volt ez fair play díjas alakítás. A Nibelung-ének grállovagjai orrukat fintorgatva álltak volna

odébb. De hát a Nibelung-ének grállovagjai sohasem nyertek nagy vízilabdatornát, és tán azt sem
tudták, mitől döglik a légy.

A póló – százszor is elsóhajtottam már – a komisz gyerekek játéka, és Szívós Pisti komiszsága
nagyon bejött ezen a mérkőzésen.

Nagy látványosság volt, amint jobbról-balról két hátvéd tekergett Pisti markában, mint suszterbogár
a gombostűn, és guvadó szemmel nézte, hogyan himbálja Faragó vagy Sárosi a labdát, amíg csak a
kapus el nem süllyedt…

Az Egyesült Államok válogatottját fél kézzel vertük 6:2-re. Ez a csapat nem volt azonos a
müncheni rakétaegyüttessel. Többen visszavonultak, az újoncok gyorsak voltak, mint a villám, csak
néha a labda egy kicsit zavarta őket az úszásban.

És akkor már csak a szovjet válogatottat kellett legyőznünk ahhoz, hogy kilenc esztendő szünet után
újra a tetőre állhassunk, és megnyerjük a póló első világbajnoki címét.

Csak a szovjet válogatottat.
Az olimpiai bajnokot.
Az Európa-bajnokot.
Azt a csapatot, amelyet tétre menő nagy tornán a tokiói olimpia óta képtelenek voltunk megelőzni.
A mérkőzés előestéjén megint tele volt a szobánk. Egy május elsejei utcabál még robinsoni magány

ahhoz a csődülethez képest. Eljött az egész világ, és mindenki tippeket adott: hogyan nyerhetjük meg a
világbajnokságot.

Nyugodtan állítom: a földgolyó bármely pontjáról érkezett is, minden vendégünk a magyar
válogatottnak szurkolt.

Talán érthetőbbé válik a dolog, ha ideírom az aznap esti vendégeink névsorát.
Ott volt tehát Sárkány Miklós az NSZK-ból. Sárosi László Görögországból. Zólyomi Endre

Spanyolországból. Winkler Gábor Izraelből. Ács Jenő Kanadából. Markovits Kálmán Mexikóból.
Laky Károly Kubából.

Hogy csak az egyes válogatott csapatok edzőit említsem.
Ott ültek mind az én ágyamon.
Plusz néhány tucat játékos, szurkoló, szülő, játékvezető, meg néhány ismeretlen is, akik bizonyára

tévedésből vetődtek arra, mert összetévesztették gyülekezetünket az Üdvhadsereg táborozásával.
Tehát üldögélünk, beszélgetünk, a nagy zűr közepén kétperces szendergéseket is be tudok vetni,

amikor senki sem figyel rám. Az esélyeket és a lehetőségeket latolgatjuk. Markovits Kálmán kerek
perec kijelenti, hogy a szovjet csapatot esélyesebbnek tartja, mert az előmérkőzések során ők
nyújtották a legpontosabb, legátgondoltabb játékot.

Ettől gyorsan felébredek, mert majdnem lenyelem az ádámcsutkámat ijedtemben.
Ez a Markovits Kálmán világéletében szenvedélyes jó ember volt. Készülök, hogy mondjak neki

valami szellemes gorombaságot, de mire végiggondolom, már megint alszom.
Fél tizenkettőkor nyílik az ajtó. Königh Gyuri és Salamon Feri lép be.
– Nocsak! – mondom ötödik álmomból felneszelve. – Az urak csak fél három felé szoktak

megtisztelni.
– Ne marháskodj most – mondják. – Szörnyű dolog történt.
Nem is kell mondaniuk. A sápadt telihold egy vöröspecsenye az arcukhoz képest.
– Mit gondoltok, ki vezeti a holnapi meccset?
Egyszerre szólal meg az egész szoba.



– Marculescu.
Szívós Pisti feláll az ágyam széléről. Majdnem leveri a csillárt a fejével.
– Na, én megyek – mondja.
Háromszor kiállították Münchenben. Az ilyesmi maradandó. Kötelességemnek érzem, hogy

vigasztaljam. Én vagyok ebben a csapatban a kedvesnővér.
– Nagyszerű – mondom. – Egy főnyeremény.
– Igazán? – mondja Pisti, és visszaül az ágyam szélére. – Aztán miért?
Nagyszerű. Most törhetem a fejem. Kell nekem az irgalmas szamaritánust játszani!
– Na, nézzétek – mondom. – Az olimpián Marculescu vezette a szovjet-magyart. Az olimpiát

elvesztettük. A világbajnokságon is Marculescu vezeti a szovjet-magyart. Most majd megnyerjük.
– Igazán? – mondja Pisti. – Aztán miért?
Nem valami változatosak a kérdései. Próbálok könnyed maradni.
– Ó, ezer okot is sorolhatnék.
– Sorolj hármat.
– Sorolok kettőt.
– Jó, sorolj kettőt.
– Először is: a nagy számok törvénye alapján.
– Kettő nem nagy szám.
– Nekem már az az egy is nagy szám volt.
– Jó, mi a másik?
Gondolkodnom kell.
– Na, nézd, a történelem színpadán két eset lehetséges. Vagy a cselekmény ismétlődik, vagy a

szereposztás. Ha tehát a szereposztás azonos, akkor a cselekménynek feltétlenül változnia kell.
Minthogy a szereposztás azonos, és az olimpiát elvesztettük, most törvényszerűen nyernünk kell. Na?

Befelé ünneplem magam. Úgy érzem, ez csodálatosan sikerült.
Pisti nem úgy érzi.
– Én vagyok a nagy fehér elefánt – mondja. – Aki semmit sem felejt. Még jól emlékszem, hogy

tavaly ugyanígy ünnepelted a játékvezetőt a meccs előtt. Na, megyek, és lefekszem.
– Mi van, mi van? – szólok utána. – Álmos a csöppség?
Szelíden és jóságosán mosolygok utána. Ugyanis van itt két dolog, amit az égvilágon senkinek sem

említettünk. Csak ketten tudjuk, Gyarmati meg én.
Az egyik, hogy néhány hónappal ezelőtt minden elképzelhető félreértést tisztáztunk Marculescuval.
Úgy történt, hogy Bukarestbe utaztunk egy tornára. A gyerekeket busz hozta a szállóba, Gyarmati

meg én külön kocsival mentünk, mint a többi grófok.
Kiszállunk a hotel előtt, betáncolok a haliba. Aztán gyökeret ver a lábam.
– Mi az? – mondja Gyarmati. – Gyere már.
– Nem lehet.
– Hogyhogy?
– Oda nézz. A bárpultnál. Ott van Marculescu.
– Na és?
– Mit na és? Az olimpiai döntő után huligánokkal fenyegettem. Hogy elvágják a nyakát, ha Pestre

jön.
– Nem vagy normális – mondja Gyarmati, aki szeret keményen fogalmazni. – Ezt azonnal rendezni

kell. Nyomás. Kérj bocsánatot.
– Márminthogy én?



– A csapat érdeke.
Mindig terrorizálja az embert.
Mindegy, játsszuk végig.
Ötéves koromban éreztem magam így utoljára. Amikor vacsoravendégek voltak, és apám elibük

penderített.
– Gyerünk, Gyurika, szavalj valamit a Gyula bácsiéknak.
– Szavaljak valamit?
– Persze, szavald el, hogy: „Hová mégy, te kis nyulacska?”
Mindig utáltam szavalni.
Most mindenesetre kitárom a karom, és úgy lejtek a játékvezető felé, mint egy tékozló apa. Esdeklő

arckifejezéssel, megtört zarándok módjára.
– Marculescu… – turbékolom legédesebb gerlehangomon. – Ó, Marculescu…
Felnéz, észrevesz. Szélesen és kedvesen elmosolyodik. Kitárt karokkal közeledik.
Csapdát sejtek. Valamivel lassabban kezdek vonulni, most már tökéletesen méltóság- teljes

vagyok, akár az öreg Parsival.
– Marculescu … Ó, Marculescu…
Odajön, a vállamra teszi a kezét, mosolyog.
– Á! – kiáltja. – Szervusz, Kuka.
Kukának becéztek játékos koromban. A leghülyébb törpéről nyertem a dísznevemet. Ha százötven

évig élek, és ötször nekem adják a fizikai Nobel-díjat, akkor se mossa le rólam senki. Most meg
ráadásul áll a zászló, hogy a müncheni kölcsönt akarja visszaadni, és az ismert szemétgyűjtő edényre
céloz ezzel a kukázással. Most mindenesetre azt játszom, mintha végtelenül jólesne, hogy egyáltalán
megszólításra méltat. Kezem a magasba emelem, és egy éltes prímabalerina gráciájával röppenek a
karjai közé.

– Marculescu – gügyögöm. – Szia, Marculescu.
Jobbról-balról megcsókolom a képét. Összeborzad. Én is. Az ilyesmi egyébként nem tartozik a

szokásaim közé, de a szent ügy érdekében mindent. Nincs győzelem áldozatok nélkül.
Lefejt magáról, bár én még csüngenék.
Mélyet lélegzem, most jön a rázós rész.
– Marculescu … én … neked … Münchenben … hogy két huligán … Wilkinsonnal… krkk…
Hátralép, feldobja a két karját. Harsányan nevet.
– Emlékszem. Hahaha. Az jó vicc volt. Órákig röhögtem.
Úristen, ez nekem nem jutott eszembe.
– Háháhá – ordítom. – Hát persze hogy vicc volt. Tréfa. Scherz. Joke.
Tessék. Öt perccel ezelőtt azt hittem, hogy még csak megnyikkanni sem tudok. Most meg több

nyelven beszélek. Az ilyesmit nevezik vészreakciónak.
– Nyihahahahuuu – üvöltöm. – Vicc volt.
– Persze hogy vicc volt – kiáltja. – Juhá- háhihihahahóó…
Így eljódlizunk egy darabig, és azzal minden kiegyenesedik.
Félig ájultan vonszolom be magam a szobába. Az ing tapad a hátamon. Most már tudom, mit érezhet

Huszti Péter egy nagyjelenet után.
– Milyen voltam? – kérdezem Gyarmatit egy fotelba roskadva.
– Nna – mondja unottan. – Ha előbb kezded röcögtetni a hangodat, hamarabb végzel.
Most már juszt sem árulom el neki, hogy Marculescu nem is haragudott. Ennek az embernek semmi

sem elég jó.



A másik titkunk az volt, hogy tartogattunk a döntőre egy titkos fegyvert, de ez annyira bizalmas ügy
volt, hogy még egymásnak sem árultuk el. Úgy határoztunk, hogy bedobjuk Csapó Gabit. Csapó Gabi
addig csak a parton tűnhetett fel a szemlélőnek. Kétméteres, mázsán túli ifjú óriás, vállig érő szőke
sörénnyel és idült humorérzékre valló vonásokkal. Akkortájt az OB/II-ben pólózott, távol a
nemzetközi mezőny árgus pillantásaitól. Néha-néha bekerült a válogatottba, de addig még ott sem
művelt olyasmit, amit márványba szokás vésni.

Úgy tűnt, hogy Csapó Gabi egy bizonyos szituációban a korlátlan lehetőségek emberévé nőhet.
Egyik erőssége éppen az volt, hogy nemigen ismerték, senki sem figyelt fel rá. Uramisten, ki az a

Csapó Gabi?
A másik pedig, hogy ez a Csapó Gabi nagyon érezte ezt a játékot. Jó csuklója volt, sistergő lövése

és annyi ravaszsága, mint a nemzetközi meseirodalom valamennyi rókájának együttvéve. Nem tudom,
gátlásai voltak-e valaha a vízilabdával kapcsolatban. Mert ha voltak is, azokat mindig az öltözőben
hagyta, a vízben a gascogne-i legények temperamentumával ment bele a legképtelenebb rizikókba, és
ezek rendre be is jöttek neki. Olyankor aztán csak nézett a világos szemével, mintha ez lett volna a
földkerekség legtermészetesebb dolga.

Belgrádban ráadásul nem is csak egy Csapóra számíthattunk, hanem kettőre. Gabira a vízben, és
Imrére, a kedves papára a tribünön.

Csapó Imre, ezt felelősségem tudatában állítom, minden idők legnagyobb szurkolója. Kétméteres
óriás, ezt alighanem a fiától örökölte, a hangja, mint a ködkürt, a szíve, mint a János-hegy kilátóstul.
Egy IBUSZ-csoporttal érkezett a világbajnokságra, és egy perc alatt zsebre vágott mindenkit.

Amikor a szovjet meccs előtt a busz odagurult velünk az uszoda bejáratához, Csapó papa már ott
őgyelgett vagy tíz szurkoló társaságában. Ahogy meglátott minket, azonnal vezényelni kezdett. Ezek
már a küszöbön kórusban biztatták a csapatot.

– Mindent bele! Mindent bele!
Elég sápadtan vonultunk befelé, ők még maradtak egy kicsit. Láttam már ilyesmit, nem kellett sokat

töprengenem, hogy miért.
– Jegyetek van? – kérdeztem.
– Nincsen – mondta Csapó papa.
– Hát akkor?
– Bízd rám. Ott leszünk.
Nem kellett kétszer mondania. A jugoszláv jegyszedők szigorú emberek. Úgy vigyáztak az

uszodájukra, akár a menyasszonyuk tisztességére. Gőzöm sincs, hogyan csempésztem volna be ezt a
társaságot. Odabenn – eléggé el nem ítélhető módon – egy kicsit meg is feledkeztem róluk, volt nekem
ott elég bajom.

A fiúk levetkőznek, kimegyünk a partra, Csapó papáék még sehol. Induló, bevonulás, zászló,
időmérők, Marculescu… Csapó papáéknak nyomuk sincsen.

Egyszerre csak nyüzsgés támad odaát, a túlsó parton.
Csapó papa vonul be. Sötétkék ruhában, fehér ingben, ezüst nyakkendővel, az ősz üstökével,

méltóságteljesen és feltartóztathatatlanul, mintha ő lenne a Világbank elnöke. Ott áll egy egyenruhás
jegyszedő, Csapó papa elegánsan lekezel vele:

– Szervusz, fiam.
Aztán int a többieknek:
– Tessék, tessék, uraim, méltóztassanak helyet foglalni.
Libasorban besodródik a többi tíz magyar is, leülnek a Nemzetközi Szövetség piros foteljaiba.

Csapó papa nagyvilági mozdulattal bólint a jegyszedő felé.



– Velem vannak az urak.
A jegyszedő tiszteleg.
Csapó papa akkor Marculescu felé fordul:
– Kezdhetjük, fiam.
Szóval így kell ezt csinálni… Belgrádban is pesti módra.
Aztán – nagy sóhaj – tényleg kezdjük.
Éles sípszó, dübörögni kezd a víz. Kásás Zoli – a mennybéli magasság aranyozza meg a

lábtempóját! – elhozza a lasztit, hátraad. Lassacskán jön ki a két csapat, a párok egymást keresik.
Ölelés céljából. Hát nem egészen úgy, ahogy pár méterrel odébb, a Tasmajdan park árnyas padjain
szokás. És robban az első bomba. A szovjet csapat közepén némi bizonytalanság támad. Az ügyeletes
erős fiú keres valakit. Szívós Pistit keresi, hogy évtizedes szokás szerint felboncolja, ízekre szedje.
Csakhogy most nem találja. Felhallatszik a tribünre, ahogy kiabál.

– Hol van Szívós? Pistiii…
Szívós nincs sehol. Szívós nem tör előre, nem úszik fel, nem kínálja oda magát az élveboncolás

procedúrájának. Ott áll a saját kapunk előtt, enyhe derűvel várja ellenfelét. Kihúzza a szovjet
védelem legizmosabb tagját, akár a pezsgősüveg dugóját szokás.

Helyette Csapó vágtat be a szovjet kapu elé, hátán az ellenfél legkönnyebb emberével,
Kabanovval. Valami felbillen, hiszen Kabanov csak egy karácsonyfadísz, egy kerti törpe, talán még a
száz kilót sem éri el. Pillanatnyi kapkodás, valakit letaglóznak, Marculescu leveszi a szívéről a kezét,
megadja a négyméterest.

Sárosi Laci főpapi mozdulattal helyezi a sárga labdát a szovjet háló sarkába. Mintha áldást
osztana. Érdemes volt képen csókolnom Marculescut Bukarestben. Egyszer minden szenvedés
kifizetődik, valahol nagyon pontosan könyvelik az ilyesmit.

De még sápadtak vagyunk.
Most bejátszanak egy labdát. Csapó háttal áll a kapunak. Kabanov mögötte. Gabi jobbal megfogja a

lasztit, ballal egy kicsit hátranyúl, forgatni kezdi Kabanovot. Kabanov tapad, mint egy húsevő növény,
hegyes kis bajuszát jobbról-balról beledöfi Csapó hátába. De a ringlispíl forog, Gabi már szemben
áll a kapuval. Kabanov lázas szemmel kapaszkodik a hátán, gólya viszi a fiát. És Csapónak most még
egy cselre is futja a dinamitból meg a kakaóból. Egy pillanatra elengedi a labdát, majd utánakap,
mintha elvesztené. Reflexmozdulattal arrafelé zuhan Kabanov is meg a kapus is. Aztán eltűnnek a víz
alatt, ajtó-ablak tárva. Gabi odavigyorog a kibillent gyerekekre, aztán kényelmesen áthúzza a labdát a
bal kezére, és olyan unott mozdulattal gurít az üres kapuba, hogy kiszárad a torkom a gyönyörűségtől.

A lelátó felrobban, kalapokat lehet hajigálni, mert nagy pillanat ez, mintha valami visszajött volna
a magyar pólóba. Gyarmatival együtt felpattanok a kispadról, nem hallom, mit ordít, sőt azt sem
hallom, hogy én mit ordítok. De hát mindegy, úgyis ugyanazt ordítjuk.

Megy tovább a ringlispíl.
Belőnek egy emberfórt, mi is belövünk egyet. Megint belőnek egy emberfórt, most 3:2. És akkor

valami furcsát veszek észre magamon.
Nem reszket a gyomrom.
Máskor, hasonló helyzetben, hasonló állásnál már csak akkora vagyok, mint egy egér, és legfeljebb

cincogni tudok az idegességtől. Most? Nézem a játékot. Sőt élvezem a helyzetet.
A vízben néha előfordul ilyesmi. Az ember rettentő munka árán eléri élete nagy formáját, és akkor

hirtelen minden muzsikálni kezd körülötte. Mosolyogva ússza körül a legveszélyesebb ellenfelét,
kiveszi a labdát a kezéből, a víz tetején jár, és egy energikus kiemelkedéssel még a teliholdat is
leveszi az égről. Minden csupa ritmus lesz, csupa eufória és megdicsőülés, nekem ma minden sikerül,



én ma egyszerűen képtelen vagyok hibázni. Még a pofonok is jólesnek, üssetek csak, gyerekeim, a
császár úgyis én vagyok.

Persze ritkaság.
A legnagyobb világklasszisok is legfeljebb egyszer-kétszer érezhetik ezt pályafutásuk során. Még

velem is, sokat mondok, ha nyolc-tíz esetben előfordult.
Most meg még itt a kispadon is érzem. A csapat jó, a világ szép, itt komoly baj nem lehet.
A harmadik negyedben a szovjet válogatott kihagy egy emberfórt.
Fel kell írni fekete betűkkel a kéménybe. Ilyen még nem volt. Mostanáig az emberelőnyős helyzet

volt az ő jutalomjátékuk. Szinte ijesztő volt, hogy milyen gyorsan és biztosán lődözik be az
emberelőnyös helyzeteket. Ilyenkor halálosan pontos gépezetnek hatott az együttes, és egy-egy
pillanatra – nagy szó! – a saját jégkorong-válogatottjukra emlékeztettek. Sistergő szárnyváltások
közben tapadt a kezükbe a labda, és Dreval a bal szélről mindig betalált. Mindenki tudta, hogy végül
majd Dreval lő, de nem volt orvosság ellene, hiszen a szárnyváltásokat törvényszerűen követnie
kellett a védelemnek. Ha ráhelyezkednek a szélsőre, óriási lyuk marad a túloldalon, és akkor egy
gyerek is a hálóba pottyanthatja a labdát. A negyedik szárnyváltás után mindig kibillent a sámli a
kapus alól, és Dreval nem tudott hibázni. Olyan volt ez, mint amikor a klasszis párbajtőröző előre
bemondja, hol szúrja meg az ellenfelét, és az illető hiába számít rá, mégiscsak ott surran be a tus.

És most, most, a világbajnoki döntőn Dreval, ez a precíziós lövőgép, ez a hideg szemű
tüzérautomata kihagyott egy emberfórt.

Már akkor is sokat jelentett volna, ha csak az ő hibájuk.
Nincs nagyobb érzés, mint amikor a döntő meccs döntő pillanatában az ellenfél egyszerre csak

idegeskedni kezd.
Csakhogy itt többről volt szó.
Ki kellett virágozni, pálmaágat kellett lengetni, mert ehhez a hibához nekünk is közünk volt.
A nagy trükk arra épült, hogy a szovjet csapatban nem volt balkezes játékos. Hát megbeszéltük,

hogy szakítunk az emberfór ellen való védekezés hagyományos formájával, nem próbálunk öt
mezőnyjátékossal hatot lefogni a saját kapunk előtt. Hanem mindenkit szorosan lefogunk, mégpedig
úgy, hogy csak a medence jobb oldali fala mellett maradjon egy keskeny csatorna a labdával felúszó
szovjet játékosnak. Ezt viszont szabadon hagytuk. Ha jobbról jobbal, vagyis a lehető legnehezebb
szögből be tudja lőni, megérdemli,

Nem tudta.
Vagy nem merte.
Lepasszolta.
Rontsa el más. Szidják a partnert. Sírjon az ő mamája.
Átadta Drevalnak, a kijelölt nehézbombázónak. Akinek a nyakán viszont rettenetes izomzatával és

teljes súlyával ott fityegett Bodnár Andris.
A helyzet kimaradt, a trükk bejött.
Az ügy szakmai tapasztalatait ott helyben építő vita tárgyává tettük Gyarmatival.
– Hm? – mondta ő.
– Ühüml – mondtam én,
Már ahogy az ilyesmit tenni szoktuk.
3:2-nél aztán mi jutottunk emberfórhoz. Hogyne, hogyne, ez már nem a müncheni Marculescu volt.

Tudja isten, valahogyan észrevette, hogy a zászlónak fehér vége is van. Előfordulnak az életben ilyen
minőségi változások.

Emberelőnnyel támadunk. Egy húzás, két húzás, már több a kelleténél. Az emberfóros helyzet nem a



mi asztalunk. Ezek a srácok röptében leveszik a fecskét az eresz alól, de emberfórban leejtik a labdát
a tenyerükről. Még egy húzás, aztán még egy. Hátrakerül a labda Csapó Gabihoz. Gabi jó tíz méterre
áll a szovjet kaputól és egy kicsit balra.

Megfogja, emelkedik. Mi lesz? Add már tovább! Nem adja. Még emelkedik. Jóságos ég! Mit akar?
Szóljatok neki.

Zutty!
Jesszusmária, hát nem belőtte?!
Szilaj néptáncot járok a kispad tetején, ilyenkor derül ki, mi mindenhez ért az ember. Recece, ez

volt ám csak a félelmetes gól! Hétköznapi klasszis öt méterről se lövi rá. Hogyisne, az emberfórt
sakk-mattig ki kell dolgozni. Csak akkor szabad rálőni, amikor a teljes védelem megbolondult már,
követ kötött a nyakára és lesüllyedt a medence fenekére.

Csapó tíz méterről felnézett, megsuhintotta, bement. A vízilabda a világ legegyszerűbb játéka.
Marculescu kettőt sípol, és a középre mutat. A szovjet védelem zavartan néz össze, még mindig

nem értik, mi történt velük. A közönség tombol, Pistiék majdnem a betonba tapossák Csapót
örömükben. Gabi cicákolva jön fel, csodálkozik, mit kell ebből akkora felhajtást csinálni, hát persze
hogy bemegy, ha egyszer rálövöm.

És akkor már hátra lehet dőlni, mert a többi olyan, mint a szférák zenéje.
Tíz perc múlva agyonizzadt ősz óriás botorkál le a partra, és mélységes meggyőződéssel bömböli

bele az illatos belgrádi éjszakába:
– Fiam, te vagy minden idők legnagyobb játékosa.
Csapó papa.



BÉCS
1974. július 29.
A jugoszlávokkal játszunk a Szigeten a Tungsram Kupáért. Ez az utolsó meccsünk a bécsi Európa-

bajnokság előtt, amit szintén meg kellene nyerni valahogyan. Azért ez rémes. Most már minden évre
jut valami nagy világverseny, amit illik megnyerni. 1972: olimpia, 1973: világbajnokság, 1974:
Európa-bajnokság, 1975: megint világbajnokság, 1976: megint olimpia. Az embernek most már egy
árva perce nem marad, hogy kinyújtózzék, és élvezze az életet.

Persze nem kimondott hátrány.
A frászt kapnám, ha örökké csak élvezni kéne az életét. Ráadásul külön szerencse, hogy a kis zűrök

mindig elnyomják a nagyobbakat.
Most például az van, hogy félóra múlva vízbe kellene szállni, és Gyarmati Dezső még sehol.
Én speciel tudom, hol késik. Fekete kölyökpudlit próbál szerezni Angellának, a francia bírónak.
Külön szám ezekkel a bírókkal.
Abban nagyjából mindenki egyetért, hogy a nemzetközi játékvezetőket kényeztetni nem rossz

befektetés. Legtöbb nagy pólóországnak van szép tengerpartja, csodálatos szállókkal. Az ilyen
szövetségek már a nagy tornák előtt tíz nappal meghívják a nemzetközi játékvezetőket, bedugják
valamelyik luxushotelba, pihenje jól ki magát a nagy megpróbáltatás előtt. A sípos ember úgy él, mint
Krisztus Franciaországban, és önkéntelenül is szívébe zárja a rendezőket.

Büszkén állítom, hogy természeti kincsek terén semmivel sem maradunk vetélytársaink mögött.
Tengerpartunk ugyan nincsen, de van fekete kölyökpudlink. És ha egy élvonalbeli francia

játékvezető az Európa-bajnokság küszöbén fekete kölyökpudlira vágyik, akkor az a francia
játékvezető a fekete kölyökpudlit meg is kapja.

És ezt nevezzük sportdiplomáciának.
Szóval ott fekszenek a gyerekek a fűben, a kismedence mögött szanaszét, nagy, izmos, barna

dinnyék. A hőmérséklet harmincöt fok, Gyarmati most nyloningben, sötét zakóban, elegáns
nyakkendővel fekete kölyökpudlit hajszol, hiszen azért szövetségi kapitány.

Végre befut, nem áll a lábán.
– Megvan? – kérdezem inkább csak úgy szemöldökkel.
– Megvan – biccent. – De nem volt könnyű muzsika.
Nagy Lajos király alatt kellett volna szövetségi kapitánynak lennie. Akkor még nekünk is volt

tengerpartunk.
– Gyerekek, én teljesen kikészültem – fordul a srácok felé. – Ma Gyurika tartja a taktikai

megbeszélést.
– Akkor adjatok egy újságot – mondja Bodnár Andris.
Faragó nyújtja fel a szűnni nem akaró kezét.
– Szót kérek.
– Majd a végén.
– Nem. Most. Napirend előtt.
Faragó Tamás haja a válláig ér, randa kis szakállát Popeye-től örökölte. Két méter magas, és

negyvennyolcas cipőt hord, mert szereti, ha passzentos.
– Na? Milyen voltam tegnap?
– Jól játszottál. Sajnos, nem mondhatok mást.
– Elég az, elég az.
Faragó sráckorában szobafestőnk indult, de aztán nem tehette többé, mert azt mesélték, hogy egy



alkalommal hirtelen felháborodásában tetőtől talpig bepingálta kék festékkel a mesterét. Azóta viszont
két év alatt elvégezte a középiskola négy osztályát, és most maximális pontszámmal felvételizett az
állatorvosin. Furcsa?

Némi szakszöveg jön, Hogy Görgényi beviszi Belamaricsot, emberfórban Szívós kijön, és Csapó
addig lóbál, amíg csak bírja.

– Horkai – mondom – húzd szét a mezőnyt. Csinálj helyet, ha Sárosi Laci betör.
– Jó, majd kimászok a partra.
Horkai György a szerencse kegyeltje. Nálam azért, mert szintén középtermetű, Gyarmatinál azért,

mert szintén balkezes.
– Pimasz vagy – mondom. – De szellemes.
– Hagyd csak, az ilyenből lesz a játékos – szól közbe Gyarmati.
Makacsul védem a tekintélyemet.
– Az én fenekemet Szittya Spéci papuccsal verte volna tűzpirosra, ha ilyet mondok neki

Helsinkiben.
– Nem is lett belőled játékos.
Ebben maradunk, Mi az a három olimpiai arany meg az a százhatvanöt válogatottság?!
Beugrálnak melegíteni a kismedencébe. Jön a közönség, végiggyalogolnak a parton, megállnak

nézni és hallgatni.
Faragó kapura lődöz Cservenyáknak.
– Kapufára vágtam – jajong, és eltakarja az arcát, – Szégyellem magam.
Kis gukkert csinál a bal kezéből, a szeméhez emeli.
– Na, most benézem a felső sarkot. Ez az a bizonyos kimozdulás, és akkor…
– Hoppá! – kiáltja a kapuból Cservenyák, és lehúzza a lasztit.
Süt a nap, fények táncolnak a vízen, a nézők tapsolnak. A melegítést már megnyertük. Ha a srácok

egyszer kiöregszenek, truppot szervezek belőlük, végigjárjuk a világ nagyvárosait, és tisztes gázsi
fejében mindenütt bemelegítünk.

Sajnos, néha még meccset is kell játszani.
A jugoszlávokat ezúttal csak tisztelni lehet. Sztipanics visszavonult, Jankovics abbahagyta,

Szandics elbúcsúzott, végigkísérletezték a nyarat, és most már újra van egy ördöngös csapatuk.
Sorsolás, felvonulás, újra vízre szállnak, a nagymedencében is melegítenek még egy kicsit. Szép

nótát játszik a hangszóró. Angella elegánsan álldogál a hosszú bírói emelvényen. Pedig még nem is
tudja, hogy fekete kölyökpudlija van.

– Ide hallgass! – mondom a kispadon. – Mi lenne, ha most átmennék, és felkérném Angellát egy
keringőre?

– Ne hülyéskedj – mondja Gyarmati, aki már megint ideges.
– Te mondtad, hogy dédelgetni kell őket. Hátha szeret keringőzni.
Játszani kezdenek. Két furfangos góllal vezetünk, aztán Marovics úszik fel, és a kaputól nyolc

méternyire felveszi a labdát.
– Hagyjátok! – sikoltok be. – Onnét lőhet.
Lő is.
Akkora gólt, hogy kigyullad a háló.
– Hülye gól volt – mondom önkritikusan. – Kell nekem beszólni. Erre aztán ráfáztam.
Négy másodperc van hátra a második negyedből. Görgényi szöglethez jut a bal oldalon.
– Négy másodperc! – süvöltöm arrafelé, mint egy selypítő ciklon. – Dobd fel magasan Pistinek!
Görgényi feldobja. Szívóson kétoldalt két másfél mázsás dalmát csüng. Pisti mégis emelkedik. Fel,



fel és fel, mint egy tűzoltólétra. Aztán a reflektorok tőszomszédságából pattint lefelé egy bődületes
gólt.

– Na ja – szól be valaki a tribünről. – Könnyű, ha összebeszéltek.
7:5-re győzünk.
– Tudod, mit ér ez a pesti 7:5 Bécsben? – mondja Gyarmati. – Közlöm veled, hogy legfeljebb egy

döntetlent. 7:7-et.
Két hét sem telik bele, és kisül, hogy a próféta beszélt belőle.
Este záróbankett, magyar módra. Gulyásparti Hidegkúton, cigányzenére a telihold alatt. Gálfi

Jancsi a világ összes élő és holt nyelvén bűvészkedik, tréfás versenyeket rendez. A tábori székre
helyezett gumipumpán Marculescu ugrál legfürgébben, az ő luftballonja durran el elsőnek, nyer egy
üveg pezsgőt. Megdicsőült mosollyal borul az összes elérhető nyakakba. Csodálatos dolog a
barátság.

De az ünnepség fénypontja csak most következik.
A muzsikások a Liszt-rapszódiát intonálják, Gyarmati Dezső pedig előhozza a fekete kölyökpudlit.

Angella mélységes áhítattal szorítja a köblére a kis ebet, úgy festenek az éjszakában, mint valami
holdfényes madonna egy őrült piktor vásznán.

– Hát ezt is elintéztük – mondja Gyarmati nem kis önérzettel. – Angella az idén most már csak a mi
javunkra tévedhet az EB-n.

Bécsben egy csomó meccset játszunk, és, napról napra újabb csalódás acélozza a szívünket..
Egyiket sem Angella vezeti.

Az élet végül is egyetlen hatalmas illúzió.
1974 nyarán még egy kisebb jelentőségű mérkőzéssorozatra is sor kerül. Odafigyelünk, mert nemes

a lelkünk, és tudjuk, hogy a mostohagyermekeket is illik felkarolni. Az NSZK-ban rendezik a
labdarúgás aktuális világbajnokságát.

Néhány cseles brazil szabadrúgás sémáját feljegyezzük, emberfór esetén még jól jöhet. Nézem a
meccseket, egy sajátságos futballhős belopja magát a csacska kis szívembe.

Nem Johan Cruyff, nem is Franz Beckenbauer. Ezek csak afféle közönséges világklasszisok. Az én
speciális hősöm inkább negatív hős, de mégiscsak hős, mert olyasmit visz véghez a pályán, amiről a
modern labdarúgás száz esztendeje során játékosok tízezrei csak álmodozni mertek.

Mwepu, a zairei válogatott bogárfekete csillaga – mit szépítsem? – tunikán billenti a játékvezetőt.
Ez a jugoszlávok elleni meccsen történik, Gelsenkirchenben. Delgado, a perui játékvezető

szabadrúgást ítél Zaire ellen. Vagy negyven méterre a kapujuktól. A jugoszlávok már 7:0-ra vezetnek,
most mégis csődület támad Delgado körül. Odarohan az egész zairei válogatott, húzzák, vonják,
szaggatják, tetejébe másznak.

Mintha nekik nem lenne mindegy, hogy 7:0 vagy 8:0 az ellenfél javára. Vagy mintha biztosra
vennék, hogy a jugoszlávok negyven méterről belövik azt a szabadrúgást.

Delgado energikus mozdulattal teremt rendet, lassan el is ül a háborgás, és akkor érkezik Mwepu.
A srác a túlsó szögletzászlótól nyargal oda, ötvenméteres sprintet vág ki, hogy alulról jövő

bírálatban részesítse a játékvezetőt Delgado látja, hogy közeledik, és az utolsó pillanatban tüntetőleg
hátat fordít neki. Hogy közölje: nem óhajt szóba állni vele, nem érdekli a játékos közlendője.

És Mwepu közeledik. Szívében a lángoló harag, lábában az ötvenméteres vágta lendülete. Amikor
Delgado hátat fordít, felbukkan Mwepu lázas szeme előtt a célpont.

Nem habozik.
Durr!
Delgado megpördül, mintha kígyó csípte volna, és abban a pillanatban kiállítja… nem, nem



Mweput, mert ő ugyanazzal a svunggal továbbfut és már messze jár… hanem a végtelenül szerény és
módfelett sportszerű N’Dayet, aki sóbálvánnyá meredten szemléli a velőtrázó látványosságot.

Ezen a világbajnokságon egyébként egy magyar sportember is magas dicséretben részesült.
Hallgatom a rádiót, Szepesi Gyuri a FIFA új elnökét, Joao Havelange-ot interjúvolja.
– Igen, igen, az 1952-es helsinki olimpián magam is részt vettem. Mint a brazil vízilabda-válogatott

tagja.
– Emlékezik-e elnök úr valamelyik magyar játékosra?
– Természetesen. Kárpáti… Kárpáti… Az remek pólós volt. A világ legjobb vízilabdázója. A

sportág Peléje.
Na tessék!
Végre egy futballvezér, aki ért a sporthoz.
Persze érthető, ha egyszer vízilabdázónak indult.
Hogy Peléhez hasonlítgat, az kicsit kínos, de üsse kő, csak lenyelem valahogyan. Hiszen világos,

Havelange is brazil, Pelé is brazil, az ember általában elfogult a honfitársaival szemben. Én is
mindenütt dicsérgetem Markovits Kálmánt. És ha úgy vesszük, az a Pelé is egész ügyes kis játékos
volt a maga szerény sportágában.

1974 őszén aztán Pestre látogatott az elnök. Egy napra és egy éjszakára. Szó, ami szó, nem irigylem
ezeket a FIFA-elnököket. Állandóan úton vannak, és ez strapás dolog. Sir Stanley Rous, az előző
főnök egyszer azt írta az „állandó lakhelye” rovatba, hogy: „A repülőgép.”

Joao Havelange, mint afféle tehetős brazil milliomos, az Intercontinentalban szállt meg. Valahogy
eszébe juthattam, mert üzent, hogy szeretne látni, elbeszélgetnénk a régi szép időkről. Talán felírt
magának a füzetébe, Budapest látványosságai közé, amelyeket okvetlenül meg kell nézni:
Halászbástya, Parlament, Népstadion, Fiastyúk utcai lakótelep, Kárpáti György dr. A brazilok alapos
emberek.

Hát üsse kő, sok fontosabb dolgomat félretéve, délután elmentem az újságíró-szövetségbe,
Havelange úr sajtófogadására. Leültem leghátul, mert a szerénység velem született, és elbújtam az
egyik sportújságíró háta mögé. Ez nem volt nehéz dolog. A sportújságírók rengeteg szénhidrátot
fogyasztanak, jó széles a hátuk.

Aztán hallgattam a szöveget.
Örömmel regisztrálhattam, hogy kölcsönös érdekek figyelembevételével szoros multilaterális

kapcsolat létesült a brazil és a magyar sport között, valamint hogy ennek gyümölcseit csakhamar
mindkét fél élvezheti.

A brazil vízilabdázók negyventagú utánpótláskerete azóta meg is jelent a Margitszigeten. Ez nekik
gyümölcsöző volt, nekünk kapcsolat, a többit még ki kell várni.

Egy csomó futballkérdés is elhangzott, és az új elnök bizakodónak mutatkozott, mert minden új
elnök bizakodónak mutatkozik, ez hozzátartozik a felszereléséhez: sötét ruha, fehér ing, ezüst
nyakkendő, optimista mosoly. Kijelentette, hogy nem félti a magyar labdarúgást, a hullámvölgy csak
átmeneti, és válogatott csapatunk bizonyára hamarosan visszakeveredik az élvonalba.

Teljesen egyetértettem az elnökkel.
Én is halálosan optimista lennék, ha a brazil futball kucorogna a bányabéka szintjén. Esküszöm,

arcizmom se rezdülne.
Tehát hallgattam az izgalmas kérdés-felelet játékot, aztán, amikor úgy éreztem, legfőbb ideje, hogy

elkövetkezzék az ünnepség fénypontja, akkor kibújtam a széles hát mögül, és enyhe mosollyal az
elnök irányába egyengettem lépteimet.

Egyből megismert, felugrott, átölelt, és keblére szorított. Ha Helsinkiben csak megközelítőleg ilyen



határozott, nehezebb dolgunk lett volna a brazil válogatott ellen.
Aztán kartávolságnyira eltartott magától, a gyülekezet felé fordult, és rám mutatott:
– Uraim, minden időik legjobb vízilabdázója.
Az eddigiekből talán nem derült ki, de én sem vagyok tökéletes. Imádom, ha szembe dicsérnek.

Most is félhülye mosollyal bólogattam, igaz, igaz, nagyon igaz.
Csak nem fogom veszélyeztetni a brazil-magyar sportkapcsolatokat azzal, hogy ellenkezem az

elnökkel!
Joao Havelange hosszan dicsérgette a helsinki csapatunkat, forró üdvözletét küldte minden

tagjának, aztán meghívott, menjek el Brazíliába edzőnek. Nem kívánja ingyen, a fele királyságát adná,
ami nem csekélység.

Ezt az ajánlatot elegánsan elhárítottam, Miért cserélném el egész királyságomat Havelange fele
királyságáért? Üzletnek talán jó lenne, de viccnek nagyon rossz.

Átadtam szerény ajándékomat, az 1952-es csapat nagyméretű fényképét, majd rokonszenvem
szakadatlan hangoztatása közben távoztam.

– Mi volt? – kérdezte Gyarmati este az edzésen.
– Semmi – mondtam. – Havelange téged is csókokat.
– Kösz – mondta Dezső. – Viszont.
– Jó – mondtam én. – Majd átadom.
Ebben maradtunk.
Na és most…
Jól van hát ha már szóba került… az én királyságom egy sötét és hűvös kis üzlet a mellékutcában.

Jó pár éve, hagy betársultam, aztán a társam nyugdíjba ment, és így a Kárpáti-tröszt átvette a
teljhatalmat. Délig az apám áll a pult mögött, délután meg én. Gépkocsi-alkatrészeket, autós
csecsebecséket árulunk, aztán persze kávét és szöveget.

Utóbbi kettőt természetesen ingyen és bérmentve.
Az idők során valóságos kis klubbá alakult ez az üzlet. A válogatott keret tagjai rendszeresen

bejárnak, de akadnak színészek, újságírók, operaénekesek, futballisták. Egy bajnoki forduló után
akkora a forgalom, hogy a saját hangomat se hallom. Ez nem tragédia, mert a kutya se kíváncsi
ilyenkor az én hangomra, elég, ha a kávét főzöm. Ami kétségkívül kettős haszonnal jár. Az egyik, hogy
az évek során már kisebb vagyont fektettem kávéba (most segíts, Havelange!), a másik pedig, hogy ha
netán igazi vevő jönne, az undorral torpan meg a küszöbön.

– A fene fog itt sorba állni! – kiáltja, és megy a konkurenciához.
A mókát fokozza, hogy szemben egy jól menő italbolt űzi az ipart, melynek áldásaiból mi is bőven

részesülünk.
Például minden délután pontosan fél háromkor átaraszol az úttesten egy üveges tekintetű

fiatalember. Négy energikus csuklással felvarázsolja magát a lépcsőkön, majd rádől a pultra:
– Hurkapálca van? – kérdezi rejtélyes mosollyal nap nap után, most már több éve.
– Nincsen – mondom, mert vesszőparipám az igazmondás.
– Ó! – szól derűsen az üveges tekintetű fiatalember, majd arkangyali mosolyra fakad, és kizuhan az

utcára.
Már gondoltam rá, hogy beszerzek egy nyaláb hurkapálcát, mert a vevőért mindent, de aztán

letettem róla. Talán kiesne egy sróf a derék alkoholista világrendjéből, és soha többé nem találna
vissza savanykás, ám rózsaszínű határai közé.

Hála az italboltnak, vannak alkalmi részegeim is.
Berobbant például egy busa fejű, bőrsapkás illető. Három súlyos cikcakkal elém dobbant, kivágott



a pultra egy tízest, és mélyen a szemembe nézett.
– Szimfóniát! – kiáltotta. – Aki áldója van!
Kis krejzleráj a mellékutcában. Csodálatos hely. Megfigyelőállás. Tulajdonképpen csupa Pest.

Falrengető viccek és mély mívű sztorik. A legjobbat Csapó Gabi szállítja.
Történt, hogy el akarta adni a lefutott Zsiguliját. Úgy tervezte, hogy kimegy vele a használtautó-

piacra, és ha hatvanezret megkap érte, az már főnyeremény.
És akkor jött persze a papa.
– Gabikám – mondta. – Te ehhez nyúl vagy. Bízd csak rám.
Betette a Zsiguliba a Gabi világbajnoki aranyérmét, egy sárga labdát, néhány pólósapkát meg egy

csapatképet a válogatottról. Kiállt a piacra, jöttek a kuncsaftok, nézegették.
– Mennyi?
– Hetven.
– Hetven? Ez?
Csapó papa szenvedő arccal nézett az égre.
– Uram, maga nem tudja, mit beszél. Ezzel a kocsival vittük a fiúkat a világbajnoki döntőre.
– Igeeen? Na nézze, ha hatvannyolcért meg tudja számítani…
Csapó papa széttárta a karját, majd tenyerébe temette a homlokát. Még egy pillanat, és

megszaggatja a ruháit.
– Uram … tudja maga, hogy kié ez a kocsi? – közelebb lépett a jelölthöz, megfogta a fazonját, és

úgy súgta a fülébe, mintha súlyos államtitkot árulna el. – Pszt! A Csapó Gabié.
Azzal hátraugrott, mint a festőművész, ha egyszerre akarja magába szívni az új mű teljes szépségét.

Leste a hatást. De az még késett.
– Csapó Gabi… Csapó Gabi… – töprengett a vevő. – Csapó Gabi…
A papa összecsapta a kezét, rémülten nézett a vevőre, majd magasra emelte a két karját, mint

Mózes az égő csipkebokor előtt.
– Úristen! – menny dörögte. – El akarja velem hitetni, hogy nem tudja, ki az a Csapó Gabi? Hát aki

azt a rettenetes nagy gólt lőtte a szovjeteknek, na!
Eladta a Zsigulit.
Hetvenötért.
Csapó Imre … Maximális gyönyörrel venném be csendestársnak az üzletbe. Ha Csapó Imre és a

csend nem lenne két teljesen különböző dolog.
Vannak aztán aranyos nyugdíjas bácsikáim is. Az aranyos nyugdíjasok legfőbb ismérve, hogy nincs

vezetéknevük. Imre bácsi, Pista bácsi, Jancsi bácsi… mindenki csak így ismeri őket.
Jancsi bácsit a társamtól örököltem. A cég régóta folyószámlát nyitott Jancsi bácsinak a

szomszédos italboltban. Napi egy kisfröccsre. Amikor a társam visszavonult, Jancsi bácsi
kötelességének tartotta, hogy tisztelgő látogatást tegyen az üzletben.

Nézze, Gyurika – mondta. – Két orvosnál voltam. Az egyik eltiltott az ivástól. A másik
engedélyezett naponta egy kisfröccsöt. Mit gondol, a feleségem melyiknek hisz?

– Az elsőnek.
– Honnan tudja?
– Kispekuláltam.
– Ügyes gyerek. Na és ha megkérdezném, hogy ezzel szemben melyiknek van igaza?
– A másodiknak.
– Tisztelem az eszét. Nézze, Gyurika, nekem kell az a kisfröccs. Nekem orvosság az a kisfröccs…
Befizettem.



Azóta a lábát se tette az üzletbe.
Viszont minden délután betiszteleg a botjával az ablakon. Mosolyog és bólogat. Megvolt, kösz.
Vagy itt van Miklós bácsi. A kutyás ember, hosszú éveken át egy kis dakszli oldalán szökdécselte

végig a mellékutcát. Azt mondják, a hűséges eb az idők során mindinkább a gazdájára hasonlít.
Nemcsak szokásait veszi át, hanem lassanként a vonásait is.

Miklós bácsi esetében ez fordítva volt.
Annyira szerette a kiskutyáját, hogy az évek során lassanként maga is dakszlira kezdett

emlékeztetni. A hosszú, hegyes orrával, a mindig vidám kis szemével, az apró és heves lépteivel.
Miklós bácsi volt minden idők legnagyobb magyar futballszakértője: minden szombaton apróra
megmagyarázta, hogy miért kell győznie ennek vagy annak a csapatnak, hétfőn pedig, hogy – miért nem
győzött. Miklós bácsi boldog ember volt, mert az ő csapata mindig győzött.

Ha vasárnap a Tatabánya megverte a Honvédet, Miklós bácsi fickós kis diadalkiáltásokkal ügetett
be hétfőn az üzletbe.

– Tatabányai fiúk, hiába, a földijeim.
Amikor a Komló legyőzte a Csepelt, Miklós bácsi boldogsága nem ismert határt.
– Világos – kiáltotta vékonyka kis dakszlihangján. – A falumbéliek!
Végül megkérdeztem Miklós bácsit, hogy hol született tulajdonképpen.
Derűsen nézett a szemem közé.
– Mindig ott, fiacskám, ahol győznek.
Ami viszont filozófiának sem utolsó.
Egy napon az öreg kis dakszli nem engedelmeskedett többé Miklós bácsi füttyének, nem bújt elő a

vánkosáról. Néhány szívszaggató pillanat után világossá vált, hogy a derék eb ezúttal kénytelen volt
egy mindennél hatalmasabb hívó szóra figyelni.

Miklós bácsi a következő időkben állandó vendégem volt. Beült a pult mögé, és végigsírta a napot.
Azóta is gyakran látom. Fürge tacskólépteivel kocog az utcán, és a régi lámpaoszlop tövében –

feltételes reflex? – mindig megáll néhány tűnődő másodpercre.
Pest.
Hát lehet máshol élni?
Aligha.
Mert egy-egy nagy vízilabdatornára például a világ minden tájáról összeszaladnak a távolba

szakadtak, összeborulnak a régi barátokkal, s egypár napra újra Pestet csinálnak maguk körül.
A müncheni olimpián például összeverődött egy régi kiscsapatunk teljes védelme. A nevek nem

fontosak, mondjuk, Pacal Los Angelesből, Tohonya Kuvaitból, Nyüzüge Adelaide-ből, Béla pedig a
Dembinszky utcából.

Napközben a pólót nézegették, este viszont ultiztak, pontosan úgy, ahogy húsz esztendeje a Lukács
fürdő meleg kövein abbahagyták, mert ez volt a lényeg.

Tizenhat napig ultiztak Münchenben, mert turáni átok ide vagy oda, mégiscsak akad erős szál, ami
összefűzi a magyarokat. Tohonya szerint Árpád apánk is azzal kezdte a vérszerződést, hogy bemondta
a pirosat, de ez idealista történelemszemlélet, és még bizonyításra szorul.

A nagy megnyilatkozások persze az utolsó leosztásra maradtak, mert szívügyekben sosem voltunk
kapkodósak.

– Nem panaszkodhatom – mondta a kaliforniai Pacal, miközben kevert és osztott. – Igaz, egy ideig
sóher voltam, mint a kutya, amelyik kilencet kölykezett. Lyukfelelős voltam egy gombgyárban, és ez
nem gondolkodó embernek való passzió. Amikor már álmomban is lyukakat láttam, elmentem
életmentőnek a partra. Eleinte ezzel sem volt szerencsém, mert fenemód tudnak ám ezek úszni ott



Kaliforniában, és ahány fuldokló csak akadt, mind elsprintelt, mire odaértem. Na, végül egy vézna kis
hölgyike amúgy istenigazában elkezdett gargarizálni a mély vízben, jó messzire a parttól. Odaúsztam,
párszor még a víz alá tunkoltam, hogy nagyobb legyen a felhajtás, aztán valahogyan visszapofoztam az
élők sorába. Erre kaptam a kedves papájától egy javakorabeli lovat. Az ügy bevált, mert később ez a
mén lett az apja a Kentucky Derby győztesének. Nem azért mondom, de az első milliót a legnehezebb
csinálni.

– Negyvenszáz durchmars – mondta Tohonya Kuvaitból, a lapját gusztálva. – Hát én meg pankrátor
lettem Bristolban. János Vitéz, a Puszták Medvéje néven. Aztán egyszer a kocsmában egymáshoz
vagdaltam két részeg ürgét, akik egy nyamvadt kislányt nyúzkodtak. Nagyon betegek lettek
szegénykék, úgyhogy okosabb volt olajra lépnem. Így lettem pincér a Közel-Keleten. Na, volt ott
egyszer egy fogadás, valami kormos szemű lányka kezdett kószálni körülöttem sok taftban. Hogy
kimutassam az érdeklődésemet, a függöny mögött könnyedén rálegyintettem úgy hátulról. De igazán
csak udvariasságból. Hát nem a nyakamba ugrott?! Bőgve jelentette ki, hogy ez volt az első emberi
szó, amiben valaha részesült. Hát mit csináljak, így lettem maharadzsa Kuvaitiban.

– Kontra, negyvenszáz, kontra durchmars – mondta Nyüzüge, aki Ausztráliából érkezett. – Na, én
meg eleinte egy gyűjtőívvel jártam házról házra. A Csóró Magyarok Segélyakciója javára. Minthogy
én voltam akkor az egyetlen csóró magyar Adelaide-ben, ez nem is ígérkezett rossz üzletnek. Csak
éppen a kutya se akart adakozni. A téglagyár kemencéjében aludtam, és a szökőkútból reggeliztem,
piszok idők voltak. Szóval esik az eső, fázom, a gyomrom korog, benyitok egy kis villába a
gyűjtőívvel. Csupa gyászruhás tag, az ágyon egy idős szivar agonizál. Ahogy meglát, felül, elkezd
rettenetesen nevetni, aztán hanyatt dobja magát, és beadja a kulcsot. Kisült, hogy vadul gyűlölte az
egész családját, és kijelentette, hogy az egész vagyonát az első idegenre hagyja, aki belép az ajtón. Én
nem tehetek róla, három sörgyára volt szegénykémnek.

Béla elfogta Tohonya ultiját, aztán felállt.
– Hát te? – kérdezték akkor szinte egyszerre. – Veled mi van?
– Semmi különös – mondta a Dembinszky utcai lakos. – Félretettem három nap szabadságot.

Holnap ilyenkor már Ráckevén pecázom.
Kifizették a tizenkét márka negyvenet, pár pillanatig csendben voltak. Végül Pacal szólalt meg.
– Mázlista … – mondta egész halkan, inkább csak sóhajtva.
Hát… az megeshet, hogy nem szóról szóra így történt, de a lényegre esküszöm.
Közben elutaztunk Bécsbe, hogy bizonyos Európa-bajnoki aranyakért lőjünk néhány gólt az arra

érdemesek hálójába. Hát ott is akadt néhány szép összefutás.
Az egyik mérkőzés után a Kärntner Strasse katlanában hűsítettem a fejemet, ahol ingyen lehet

kirakatokat nézegetni. Egyszerre csak Béla bácsiba botlottam, aki turistacsoporttal érkezett az EB-re.
– Szia, Béla bácsi – rikkantottam rá. – Mit csinálsz itt?
– Vadászom – mondta egyszerűen, és ezen csodálkoznom kellett. A vadászat exkluzív sport

Ausztriában, és Béla bácsi ugyan remek fordulóbíró, de anyagilag sosem tartozott a felső tízezerhez.
– Vadászol? Mire?
– Vacsorára – mondta Béla bácsi. – Kérlek szépen, tegnap sikerült egy gesztenyével töltött kappant

puskavégre kapnom madeira mártással, valami isteni volt. Tegnapelőtt pedig egy csodálatos
beefsteaket lőttem, vajban párolt zöldborsóval és sárgarépával.

Kisült, hogy az Európa-bajnokság hírére a világ minden tájáról száz meg száz honfivérünk rohant
Bécsbe. Ezek az emberek esténként táguló orrcimpákkal csörtetnek a Ring meg a Graben között, szinte
prédául kínálják magukat. Leghőbb vágyuk, hogy pesti ismerősre bukkanjanak. Ezt aztán örömteli
horkantások közepette tuszkolják az első vendéglő teraszára, s az étlapért kurjantanak.



– Hát engem mindig itt találnak – mondta Béla bácsi. – Ez emberbaráti kötelességem. Hogy jövök
én ahhoz, hogy a boldogságuk útjába álljak?

– Értem – bólintottam. – Aztán cserébe mesélned kell, hogy mi van odahaza.
– Dehogy. Azt ők jobban tudják. Az ügy új szakaszába érkezett. Most ők mesélnek. Hogy micsoda

nagy fiúk lettek odakinn. Nézd, ez itt a vadásznaplóm.
Elővett egy kockás noteszt, Béla bácsi precíz ember volt.
– Kedd – olvasta. – Európa étterem. Szalonnába göngyölt őzgerinc karriertörténettel. Brunhuber

Pityu Klondyke-ból jött, ahol egy kalap pénzt keresett az önkozmetikázó könyvelőgépével. Szerda. A
Sacher-szálló étterme. Borjúérmék Rossini módra és Janiga Jenci históriája. Hogyan jutott házi
uszodához Santiagóban saját találmányú műanyag pókhálóinak nagyüzemi forgalmazása révén.

Béla bácsi most nyugtalanul nézett körül.
– Nem tudom, mi történt – mondta. – Ma valahogy gyengébb a felhajtás. Pedig utálok üres

gyomorral lefeküdni.
Meghívtam, legyen a vendégem, fizetek tíz deka meleg kolbászt a Mariahilferstrassén. Furcsán

nézett rám.
– Ha jól tudom, te hazulról jöttél, igaz?
Nem tagadtam. Egy hete együtt zuhanyoztunk még a Szigeten.
– Haza is mégy innét?
Biztosítottam, hogy ez feltett szándékom.
Majd éppen most kezdek leszokni róla.
– Akkor hát te a saját schillingjeidből akarsz engem vendégül látni. Ez egyrészt nemes lélekre,

másrészt a gyakorlati érzék teljes hiányára vall. Pontosabban fogalmazva: csak a hülye vacsorázik
Bécsben a saját napidíjából. Ezt semmiképpen sem fogadhatom el, viszont ellen javaslattal élek.
Maradj velem, és akkor fix, hogy lövök neked is legalább egy bécsi szeletet vegyes körettel.

Elhárítottam, mert a szállásunkon sem kellett éheznünk, és most ráadásul még magyar vacsorára
voltam hivatalos. Verrasztó Zoli édesapja a Burggasse 51-ben a világ legjobb borjúpörköltjét főzte.
Karriertörténet nélkül, de nokedlival.

Vagy két órával később jóllakott kis felhő módjára lebegtem végig a Kärntner Strassén. Béla a
Mozart kávéház teraszán ült, Cseresznyés Pisti társaságában. Cseresznyés Pisti arról mesélt, hogyan
gyűjtött vagyont Honoluluban saját szabadalom révén, amellyel két félvezetőből egy egészet volt
képes csinálni. Ebben azért nem vagyok egészen bizonyos, a műszaki zsenialitásom a
kipufogócsöveknél és a dísztárcsáknál véget ér. Béla oda sem figyelt Cseresznyés Pistire. A
diadalmas vadászok tekintetével matatott a tányérján.

Sikerült egy idei libát lőnie uborkasalátával.
A nagy bécsi víziparádé természetesen az úszószámokkal kezdődött. Amit csak lehetett,

végignéztem, mert ha jól meggondoljuk, azért az úszás is egy sportág.
Az NDK-s lányok megint irtóhadjáratot rendeztek a világrekordok ellen. Mintha menő

tekejátékosok lennének – kilencet döntöttek egy csapásra.
Az én kedvencem Karla Linké volt.
Főként azért, mert egy nap alatt kétszer javította meg Catie Ball nyolcéves világcsúcsát kétszáz női

mellen. Az előfutamban 2:37,44-et úszott, s a döntőben aztán még majdnem három másodperccel
jobbat, 2:34,99-et.

2:34,99 kétszáz női mellen – ez szinte a „jövő század eredménye”, jószerével csak Bob Beamon
890-es távolugrásához hasonlítható.

Imádtam ezt a Karlát, mert megint adott egyet a nagyokosoknak. Azoknak az aranyos lelkeknek, akik



– ha nem képesek lépést tartani – rögtön tüzet kiáltanak, s azt állítják: turpisság van a dologban.
Dopping? Dilibogyó?
Jó, ha az ember ügyesen betankolja magát, akkor egy világrekordot esetleg úszhat egy adag

ajzófröccsel a gyomrában. Utána kijön a vízből, körülmosolyog az uszodában, majd összeesik, mint
egy nedves zokni.

Naponta két világcsúcsot úszni doppinggal, hát ez az, ami nem létezik.
Imádtam továbbá ezt a Karlát, mert speciális egy figura volt, srác a javából. Nem szívesen álltam

volna mellé, mert legfeljebb a hónaljáig ha értem volna. Tizenhárom éves korára száznyolcvanöt centi
magas volt a kis drágám, és ehhez, sokat mondok, ha ötven kiló. Égig érő termet, negyvennégyes láb,
zászlóként lengő kézfej a pipaszár karjain, de ezenkívül aztán – sehol semmi.

Nesztek, dörzsölt kajánok, akik azt állítják, hogy az NDK-s lányokról egy tüzetes szexvizsgálaton
érdekes dolgok sülhetnének ki. Nesztek, itt van nektek a tizenhárom éves Karla Linké a félelmetes
világrekordjaival, s ugyan áruljátok már el, hogyan lehetne ez a gyerek már férfi, amikor egyelőre
még csak nem is nő?

Apropó, szexvizsgálat… Ami a legegyszerűbb, hogy úgy mondjam „rápillantásos” módszert illeti,
Bécsben aztán könnyűszerrel el lehetett dönteni, kinek hol a helye.

Ugyanis a katapultcipő és az üvegrúd mintájára most már az úszósportban is fellángolt az
anyagcsata. A belgrádi VB után minden sportszergyár kötelességének tartotta, hogy új és minden
eddiginél pókhálószerűbb versenytrikót húzzon a lányokra. Bécs szenzációja, az Aréna-Adidas cég
meze már négy dekát se nyomott, a nyaknál magasan zárult, hátul viszont végig nyitott volt.
Fordulónál, rajtfejesnél, elrugaszkodásnál így nem megy bele elöl a víz, s ha mégis, az hátul rögtön
kifolyik, nem kell cipelni. Amellett ez a trikó a végletekig testhez álló volt, sőt tulajdonképpen még
azon túl is. Mint egy kesztyű, vagy még inkább mint egy vizes selyemharisnya, úgy tapadt a helyre
lányok mindenféle idomaira, ami érdekes látványosságot nyújtott.

– Szinte nem is érzem, hogy trikó van rajtam – nyilatkozta Bécsben Novella Caligaris. – Minden
forduló után hátra kell nyúlnom, hogy nem úsztam-e ki a fürdőruhámból.

Érdemes volt elgondolkodni: mi jöhet még ezután?
Hát hiszen világos, nem?
Tudnillik hivatalos helyen már komoly formában is elhangzott a javaslat: hadd úszhasson

Montrealban csak úgy, természetes állapotában az, akinek kedve van hozzá. Tetszik érteni, trikó
nélkül. Vagy egész pontosan és szó szerint: mez-telenül.

A javaslatot persze elvetették az irigy emberek. A különös csak az, hogy a tiltó szó nem is a poros
közmorál nevében hangzott el. Hanem rideg szakmai megfontolások alapján.

– Trikó nélkül úszni – mondta Peter Daland, a sportág egyik pápája – előnyös lehet olyan
lányoknak, akik felül… hogyan is fogalmazzam? … inkább fiús alkatúak. A többiek számára viszont
előnyösebb, ha egy jól szabott, feszes trikó teszi helyre az áramvonalakat.

A televíziósok persze dühöngtek.
– Tessék, egyszer adhatnánk igazán izgalmas műsort, és a Nemzetközi Úszó Szövetség akkor is

közbeszól.
– Hát ne üsse meg az embert a guta?
A magyar himnuszt egyébként kétszer is eljátszották a Stadtbad partján. Mind a kétszer

Hargitaynak. Andris megnyerte a kétszáz pillangót, aztán világrekordot úszott négyszáz vegyesen.
Kíváncsian és némi kajánsággal vártam, hogy ugyan min dühönghet még ezek után Széchy Tamás? Pár
nap múlva kiderült, hogy alábecsültem a nagymestert.

– Hát nem sikerült – mondta a banketten. – A kétszáz férfi hátat még okvetlenül meg kellett volna



nyernünk.
Mintha bizony Verrasztó Zolit, ezt a rettentő módon törékeny pesti srácot gyerekkorában az asztal

körül kergették volna, ha nem verte meg a hátúszás történetének legcsodálatosabb alakját, Roland
Matthest.

Nos, mit is mesélhetnék még a bécsi Európa-bajnokságról?
Megvan!
Persze, persze, pólóztunk is ott egy keveset.
Hát akkor nézzük csak…
Augusztus 18-a, vasárnap délelőtt. A társaság a Hotel Aquila előcsarnokában várakozik. Már

indulni kéne a Stadthallenbadba, a nyugatnémetek elleni mérkőzésre, de nem lehet, mert egy nagyon
fontos főszereplő még hiányzik.

Én sehol sem vagyok.
A szobámban kuksolok, és a meleg csap alatt áztatom a legelegánsabb atlétatrikómat. Az a fakezű

pincér leöntött egy pohár narancslével. Ez is csak velem fordulhat elő. Tavaly Belgrádban
erőlevessel öntöttek nyakon. A narancslé legalább egy lépés előre. Mert ragad ugyan, de hideg.

Előveszek egy másik trikót, lesettenkedek a haliba, próbálok úgy tenni, mintha mi sem történt
volna.

– Várunk még valakit? – mondom akkora fölénnyel, amekkora csak telik tőlem.
Világos, hogy harsányan kinevetnek. Várhat az ember még tiszteletet a mai fiataloktól? Nem tudom,

mivé lesz a világ.
– Tizenöt schillinget kellett adnom annak a pincérnek, míg végre hajlandó volt nyakon önteni a

kicsit – mondta Faragó Tamás.
Szelíden és jóságosán bólogatok, mert a szelídség és a szívjóság kvázi velem született.
A Stadthallenbadban nem ölik egymást a szurkolók. Hogy egész őszinte legyek: üres a nézőtér. Úgy

látszik, még nem terjedt el, hogy én is Bécsben vagyok.
Exerov, a bolgár játékvezető belefúj a sípjába, a srácok fejest ugranak a bemelegítéshez. Ebben a

pillanatban elszakad a pályakötél. Jó negyedórát vacakolnak vele, Cservenyák is odaúszik, húzza,
vonja, kötözgeti.

– Akármibe fogadok – szól ki nekem a partra –, hogy ezt is te fűrészelted be.
Így legyen az ember hangulatfelelős egy világbajnok csapatnál.
Elkezdenek játszani. Szívós Pisti a hátára kapja Weekét, fordul vele egyet, és rettentő gólt lő.

Hátradőlök, malmozni kezdek az ujjaimmal, kellemes kis meccs lesz.
Abban a pillanatban máris 1:1. Wolf, az a szakállas svihák íveli meg a labdát, a sárga holmi érett

gyümölcsként pottyan a túlsó sarokba. Ezerféle dolgot mondhatnék Cservenyáknak, de nem szólok egy
szót se, mert a kapusok úgyis magasfeszültségű alakok.

Sárosi lő egyet emberelőnyből, majd Konrád II. is egyet, ugyanúgy. 3:1, az élet megint szép.
Illetve… hoppá … Wolf keze újra elsül. 3:2. A második negyed végén. És aztán sokáig semmi.
Kemény birkózópartik folynak a vízben, ez nem a mi sportágunk, a nyugatnémet védők kisbaltákat
viselnek a kezük helyén.

Zümmögni kezd valami, az olimpia kísért. Magyarország-NSZK 3:3 … tulajdonképpen ott ment el.
És ha most, ne adj isten, kapunk még egy gólt…

Ott van, ni.
Ott a laszti megint Cservenyák mögött. A hálóban. Felpattanunk Gyarmatival, mint a rugós ördögök,

tiltakozunk, és integetünk is. Az időmérőt elnyomta a szender, rég lejárt a nyugatnémetek 45
másodperce, s a derék fiú nem jelzett. Hisznek nekünk, visszavonják a gólt, és mi visszaroskadunk, és



újra élni kezdünk.
Persze éppen csak hogy. Hiszen Münchenben is vezettünk, és ott is egyenlítettek.
A negyedik negyedben aztán lövünk három gólt, és 6:2 a vége.
Hazafelé, a buszban, Csapó és Kásás már dalolni se szégyell. Egyenesen felém fordulva bömbölik

az átkozott suszterbaritonjukon:
– Kicsi, gyere velem rózsát szedni.
De én nem megyek…
Nincs az a pénz.
Aztán a románokkal játszunk. Vagy ők velünk?
Sem-sem.
Olyan mérkőzés ez, amelyen egyik fél sem játszik. A románok harapnak, mi sikoltozunk. Az angol

játékvezető meg csodálkozva figyel, ilyet még nem látott, és közben elfelejti a sípját használni.
– Átmegyek – mondom Gyarmatinak a második negyed után –, és megmutatom neki, melyik végébe

kell fújni.
– Férj a bőrödbe – morog a főnök, aki a világ legudvariasabb embere, kivéve, ha egy fontos meccs

közepén még döntetlenre állunk a román válogatott ellen.
7:3-ra győztünk. Ha az ember csak a végeredményt látja, könnyen azt hiheti, afféle magyar

pólórapszódia volt ez, könnyed tánclépésben győztünk.
Ugyan, kérem.
Az első negyed: 1:1. Horkai belő egy négyméterest, a balkezes kislegény tenyeréről még

folyamatos mozgás után is rettentő lassan jön el a labda, valósággal összehajtogatja a karját, mint a
colstokot szokás, és mire a lövés a kapuhoz ér, a kapus már rég elsüllyedt. Aztán Schervan
emberelőnyből egyenlít, és lehet mindent elölről kezdeni.

A második negyedben is egy-egy gól esik. Szívós Pisti lő egyet előnyből, Rusu megint egyenlít.
Van ebben valami idegtépő. Az arcomon oldalt már régóta ugrál két kis izom. Az angol vezető

jóságosán mosolyog a szünetben. Én nem.
A harmadik negyed végén egy góllal vezetünk. A negyedikben aztán megint lövünk egy hármast. Jó

lenne ezt állandósítani. Legalább valamire támaszkodhatnánk. Sebaj, legények, mondhatnánk, a
negyedik negyedben úgyis behintünk három gólt, és attól minden kiegyenesedik.

Így születnek a modern legendák.
S aztán – már huszonnégy órával később! – úgy halnak meg, hogy a következő mérkőzésen az

ellenfél nyeri a negyedik negyedet.
Magyarország-Jugoszlávia 7:7.
– Tessék – szögezi le Gyarmati. – Pesten, a Tungsram Kupán 7:5-re vertük őket. Ugye,

megmondtam, hogy ez az eredmény idegen pályán legfeljebb 7:7-et ér?
Megmondta, persze hogy megmondta. Most mégis undorral fordítok hátat. Egy prófétának csak

akkor legyen igaza, ha kellemes dolgokat jósol.
A második negyed elején a jugoszlávok 4:2-re vezetnek.
Szandics és Jankovics nélkül. Egy fiatal csapattal. Mondhatom, nagyszerű.
Most Bonasics a Nagy Romboló és Rudics a Nagy Ész. Emberelőnyös helyzetben a 4-2-es

felállásból óvatosan mindig kilopja magát, és 3-3-as hadrendet alakít ki. Az embere ilyenkor vele
megy, rés támad elöl, s aztán Belamarics tüzel, mint egy rakétavető. Mi persze kiabálunk Gyarmatival
teli torokból, de a gyerekek nem veszik észre. Rossz jel, hogy nem veszik észre. Egy válogatott
vegyen mindent észre.

Konrád Feri lő egy remek akciógólt keservesen reménytelen helyzetből, rögtön utána lő egyet



emberelőnyből is, aztán ott a harmadik lehetőség … ajtó-ablak tárva, persze hogy kihagyja. Ez is
rossz jel, egy válogatott soha semmit ne hagyjon ki.

Két emberelőnyös helyzetünk kimarad, a végén még mi örülhetünk a döntetlennek.
Más kérdés, hogy tiszta szívből senki sem tud örülni.
Pardon, hogy senki, az azért túlzás. Egy ember tud. És az pedig – lehet találgatni – én vagyok. A

sajtóközpontban ugyanis a kezembe akad az egyik sportszergyár prospektusa. Remek, színes füzet,
fényesen sima papíron.

Címlapján több világklasszist fedezek fel. Van ott egy ismerős kis vízilabdázó is. Hetes számú
sapkát visel az illető, kezében a labdával magasra emelkedik ki a vízből. Maga a mozdulat olyan,
hogy pólóegyetemen lehetne oktatni. Az a mozdulat már nem is egyszerűen fölényes mesterségbeli
tudás, az a mozdulat már művészet.

– Tessék – mutatom körbe a füzetet. – Kit tesznek egy világhírű cég prospektusának a címoldalára?
Természetesen a világ legjobb játékosát.

– Mutasd csak – mondja Csapó. Elveszi a füzetet, alaposan szemügyre veszi, majd visszaadja. –
Megint viccelsz. Hiszen ez a szerencsétlen kis ürge még csak nem is hasonlít hozzám.

Nem valami világraszóló poén, de néhány perccel egy keserves, vágyakat és reményeket lankasztó
mérkőzés után szép a centertől, hogy ennyire is futja.

Aztán hosszasan hallgatunk. Az első három mérkőzés után jobb gólkülönbséggel a táblázat tetején
állunk, de ezzel a játékkal aligha szerzünk Bécsben új híveket a vízilabdasportnak. Ha semleges
nyárspolgár lennék, inkább kifeküdnék a napra, és behunynám a szemem, mint hogy ilyen pólót
nézegessek. Csikorog a gépezet, csikorognak odabenn a kerekek, a végtagok is mintha kenetlen és
hatszögletű csuklókon forognának.

Márpedig a tornát meg kell nyerni. Mert a vízilabda presztízssportág. Aki egy nagy tornát megnyer,
az emberi számítás szerint a következőket sem igen vesztheti el.

Márpedig jövőre a világbajnokság következik, amit szintén meg kell nyerni, két év múlva meg az
olimpia, amit megint csak. Mindent meg kell nyerni, és passz.

Idáig jutok magvas gondolataimban, amikor Gyarmati megszólal mellettem.
– Jó, jó – mondja. – De ilyen játékkal?!
Nekünk már beszélgetnünk sem kell. Az egyik gondol valamit, a másik meg szó nélkül bólogat rá.
Jó, jó, de ilyen játékkal…
És akkor megint fordul a színpad.
Hirtelenül és nagy rándítással, hogy bele kell szédülni.
Másnap ugyanis muzsikálni kezdenek a legények, és úgy megverik az olaszokat, mint a kétfenekű

dobot.
8:3-ra.
Hát istenem, mennyire verjük őket?
Szívós Pistit agyonütni sem lehet ezen a mérkőzésen. Legtöbbször két olasz is tekereg rajta, húzzák,

vonják, szaggatják, tetejébe másznak. Pisti Laokoon-csoportot formál az ellenfeleiből és önmagából,
fantasztikus gúlatornát űz velük. Dirnweber, a játékvezető egyre-másra küldi ki a vízből az olaszokat,
Pistiről gyors egymásutánban négyet is kiállít.

Lövünk két akciógólt is. Sárosi Laci bebűvészkedik, Szívós Pisti bedacol egyet, a pálya túlsó
végén pedig Molnár egyenesen az őrületbe kergeti az olaszokat.

Félelmetes dolgokat művel a háló előtt a nagyfiú. Néhány napot kihagyott, a kispadról figyelte
Cservenyák védését, s az ilyesmitől mindig tűzbe jön egy jóvérű kapus.

Amikor például Sante Marsili három méterről rálőtte azt a labdát, akkor üres volt a kapu. Molnár



elment az utolsó passzra, szép nagy lábtempóval kiemelkedve követte a labda útját, majd
Arkhimédész és Sir Isaac Newton idevágó törvényeinek megfelelően szép lassan elsüllyedt a víz alá.
Az utolsó pillantása olyan volt, mint a haldokló hattyúé.

A labda Sante Marsili tenyerébe hullott. A csuda jóképű olasz gyerek megnézte a kaput, csinos arca
igéző mosolyra húzódott, majd boldog kis csatakiáltással az üres háló felé bombázta a labdát.

Aztán felemelte a kezét, és már indult volna derék társai felé, hogy learassa a dicsőséget.
A kispadról láttam az arcát. Ezen az arcon a következő pillanatban figyelemre méltó változások

sorozata ment végbe.
Először a szeme nyílt kerekre. Mint az olasz kisgyermeké, aki elaludt egy virágzó barackfa alatt, s a

csipkés ágak között teljes angyali dicsében megjelent neki Frank Sinatra, az ismert nótaénekes.
Aztán a száját tátotta el hatalmasan, és ez bizonyos vonzó bambaságot kölcsönzött a csinos arcnak.

Ezt követőleg Sante Marsili az égre nézett, és a kék messzeséget hívta tanúnak.
– Mamma mia – kiáltotta, és ebben a kétségbeesett jajsikolyban – akár Mona Lisa furcsa kis

félmosolyában – a világ minden bánata benne zokogott.
Mi történt?
Az történt, hogy az üres kapu kellős közepén a víz alól hirtelen előbukkant egy hegyes könyök, és

furcsa, szúró mozdulattal szögletre döfte a Sante gyerek bombalövését.
Mint ismételten is volt szerencsém említeni: csaknem harminc kerek esztendőt töltöttem el a vízben,

jórészt nedves labdák társaságában. Féktelen gőgömben már-már azt hittem, hogy engem
vízilabdaügyben meglepetés többé nem érhet.

Most hamut hintek a fejemre, és megvallom töredelmesen: sosem fogom megérteni, hogyan védhette
ki Molnár Endre ezt a lövést. A víz alól. A könyökével…

Hazafelé megint énekelgettünk egy kicsit a buszban. A Burg galambjai ijedtükben majdnem leestek
a zöld kupoláról. Ez pedig végzetes lett volna a számunkra, hiszen a galambok unintelligens lények,
könnyen esnek pánikhangulatba, és olyankor még azt is elfelejtik, hogy szárnyuk van.

Mi – ellentétben a galambokkal – még a pánikhangulat előtt felfedeztük, hogy van szárnyunk, és ha
a szükség úgy kívánja, akár repülni is tudunk.

Tetszik látni, mi kell a boldogsághoz?
Nyolc gól az olaszok hálójába és egy könyék, amely idejében bukkan elő a víz alól.
Másnap a spanyolokkal játszottunk, és Zólyomi Bandi tanítványait minden különösebb erőfeszítés

nélkül sikerült 8:2-re megvernünk. A középső két negyedről nem érdemes sok szót ejteni. A középső
két negyedben nyár volt és kánikula. Délben játszottuk ezt a mérkőzést, az ég tetejéről olvasztott
vörösrézként csörgött alá a forróság. Egy medencével odébb, a strandon bekapcsolták a hullámgépet,
áthallatszott a víg déli zsivaj. A lelátó csaknem üres volt. Néhány bikinis szexbomba napozott a
padokon, talán őket nézték a gyerekek is.

Szóval a középső két negyedben csak három gólt lőttünk, és a spanyolok is lőttek kettőt. Lőhettek
volna többet is. A védelmünktől… De lehetséges, hogy ők is a parti lányokat nézték. Hiszen tudjuk,
milyenek ezek a spanyolok!

Az első meg az utolsó negyed viszont majdnem olyan szép volt, mint azok a csinibabák ott a
tribünön. Az első negyedben három gólt lőttünk, a negyedikben csak kettőt, de azt mind nagy adag
furfanggal, betyáros akciók végén.

Azért még maradtunk egy kicsit, ott a kánikulában.
Néztük a mérkőzéseket, s a legvégén önfeledt kis tánclépésekkel távoztunk. Az olaszok elvettek egy

pontot a jugoszlávoktól. Derék déli szomszédaink így már kiestek az aranyvitából.
Aztán a románok is elvettek egy pontot a szovjet csapattól.



Két mérkőzéssel a befejezés előtt már pontelőnnyel álltunk a táblázat élén. 1. Magyarország 9, 2.
Szovjetunió 8 ponttal.

– Nem egy hátrány – mondtam Gyarmatinak. – Mostantól fogva fájjon az ő fejük.
– Azért két gólt még lőhettünk volna a spanyoloknak – mondta. – Ha este játsszuk ezt a mérkőzést,

akkor 11:1 az eredmény.
Sosem elégedett, ha elégedetlen is lehet.
Azért láttam az arcán, hogy már ő is sejti: ezt az EB-t nem a gólarány dönti majd el.
Este, amikor eloltották a Stadionbad lámpáit, nekem volt még egy privát feladatom. Neki kellett

vágnom a városnak.
Tojás, aki az óceán túlsó partjáról érkezett Bécsbe, már napok óta kurjongatott rám a tribün

tetejéről, hogy beszélni akar velem. Most megvárt a kapuban. Jó, üssünk két legyet egy csapásra.
– Hát akkor jössz?
– Vili – mondta Tojás. – Hová?
Tudtam, hogy a válasz megrázza majd az érzékeny lelkét, de mit tegyek, világéletemben az igazság

mániákusa voltam. Az igazság pedig az volt, hogy belátható időn belül joggal számíthattunk odahaza
kisded családom örvendetes számbeli gyarapodására.

– Légy erős, Tojás – mondtam. – A Mariahilfer Strasséra megyünk. Útközben akár beszélgethetünk
is. Nekem azonban svéd pelenkát kell vásárolnom a fiam számára.

Amint méltóztatnak látni, a születendő gyermek nemét megelőlegeztem magamnak. Lányom már
volt, most már a nagy számok törvénye alapján is fiúnak kellett következnie. Tojást azonban nem ez
késztette gondolkodásra.

– Svédet? – csodálkozott.
– Svédet.
– Az mennyivel jobb?
– Ne kérdezd, Tojás. Én magam egy idő óta már semmilyen pelenkát nem hordok, s ha az isten

segít, még egy ideig nem is szorulok rá. Utasításom azonban határozott, és kifejezetten svéd pelenkára
szól.

– Negyed tizenegy – nézett az órájára Tojás. – Fogadok, hogy ahány svéd pelenkabolt csak van a
Mariahilfer Strassén, már mind bezárt.

– Akkor is felderítem a terepet – mondtam. – Holnap a szovjet válogatottal játszunk. Utána vagy
túlságosan szomorú leszek, vagy túlságosan vidám. És egyik lelkiállapot sem alkalmas hosszú távú
tájékozódási futásokra. Nyomás.

Tojást természetesen szintén a Margitszigetről ismerem. 1956 nyaráig ott pólózott valamelyik
kiscsapatban, aztán mintha elvágták volna. Elég az hozzá, hogy most Topekából érkezett az Európa-
bajnokságra. Nem sokat változott az elmúlt tizennyolc év során. Megszorozták kettővel, és kész.
Akkor tizennyolc esztendős volt és hatvan kiló. Most harminchat és százhúsz.

– Tulajdonképpen hogyan kerültél te Topekába? – kérdeztem, amíg a rakpart macskakövein
bandukoltunk.

– Nézd – mondta Tojás 1956 karácsonyára gombfocipartit beszéltem meg a haverommal. Lemegyek
az utcára, éppen megáll egy teherautó a ház előtt. Valaki lekiabált: „Te nem jössz, öcsi?” Mire
megkérdeztem, hogy hová, már Grazban jártunk. Hát így érkeztem én Topekába 1957 tavaszán egy
teljes gombfocicsapattal.

Pontos címem volt, hogy hol árulnak svéd pelenkát a Mariahilfer Strassén. Egyenesen oda mentünk,
aztán rögvest kisült, hogy ott nem svéd pelenkát árulnak, hanem tiroli zakókat meg régi medáliákat
kétfejű sassal. Elhatároztam, hogy megkeresem azt az üzletet. Az embernek nem születik mindennap



fia, és parancs, az parancs. Hogy a Mariahilfer Strasse minden irányában legalább ötszáz kilométer
hosszú és minden méterére minimálisan öt kirakat esik, az keveset izgatott. Valami csendes őrület
kerített hatalmába. Végül is egyszer vagyunk fiatalok, s az ember nem vásárolhat minden éjszaka svéd
pelenkát a fiának Bécsben.

Tojás az egyszerű lelkek derűjével lépdelt mellettem. Valahányszor csinos lányok surrantak el, két
ujját a szájába vette, és utánuk fütyült. A lányok rémülten fordultak vissza, és Tojás olyankor
vigyorogva mutogatott rám: „Ő volt, ez az apró svihák. Rittyentett, hogy nem sül ki a szeme!”

– Van nálunk, Topekában egy halvendéglő – mesélte később. – Annak a kirakatában tavaly egész
nyáron egy lány gubbasztott. Ha valaki megállt az ablak előtt, a lány mindig bekapott egy osztrigát,
aztán boldogan mutatott a hasára, hogy milyen isteni. Órákig képes voltam ott álldogálni. Hadd
kajáljon szegénykém, ha már annyira szereti, nem igaz?

Rémlett, hogy Saroyannál olvastam ehhez hasonló históriát. Semmi okom nem volt arra, hogy
Tojásról is feltételezzek ilyesmit, hiszen Tojás – talán már az eddigiekből is kitűnt – nem tartozott a
szellemtörténet óriásai közé. Azért irritált egy kicsit a dolog.

– Ezt most miért meséled nekem? – kérdeztem inkább csak úgy büntetésből.
– Hogy ébren tartsam a társalgást – mondta egyszerűen Tojás.

Háromnegyed kettőig kétszer végiggyalogoltuk a Mariahilfer Strassét. A helyzet annyiban változott,
hogy svéd pelenkát ugyan még mindig nem találtunk, viszont elibénk toppant egy japán turista. Olyan
volt, mintha skatulyából húzták volna ki. Gondosan elválasztott haj, sötétkék selyemöltöny, ezüst
nyakkendő, fekete keretes szemüveg. Térképet tartott a kezében, s udvariasan érdeklődött: vajon
akad-e említésre méltó építészeti látványosság abban az irányban, amerről jöttünk?

– De még mennyire! – kiáltott Tojás. – Erre egyenesen továbbmegy, és körülbelül öt kilométernyire
innét három gótikus székesegyházat, egy római gőzfürdőt és két kis barokk kéjlakot talál. Ha jól kilép,
még éppen eléri a zenés őrségváltást.

A japán elegánsan meghajolt.
– Lekötelezett, mister. Köszönöm a kedvességét. A szerencse járjon önnel.
És gyors, apró léptekkel eltűnt az éjszakában.
– Japánok – mondta Tojás. – Van bennük valami félelmetes. Képesek hajnali kettőkor városnéző

körutat tenni. Térképpel a kezükben. Jó lesz odafigyelni ezekre a japánokra.
Valamit nem értettem, mert néha velem is előfordul.
– Most elküldted az erdőbe – mondtam. – Hiszen arra már csak a pályaudvar van. Meg a sötétség.
Tojás kihúzta magát. Önérzetesen. Jenki módra.



– Ennyivel tartoztam nekik. Pearl Harborért.
Utánaszámoltam.
Pearl Harbor idején Tojás még a Hunyadi téren rugdalózott. Pelenkában.
Magyar pelenkában.
Aztán 1974. augusztus 24-én délben a vízbe ereszkedtünk a szovjet válogatott ellen. A döntetlen

elég lett volna az Európa-bajnoki aranyhoz, de erről nem beszéltünk. Barcelonában is elég lett volna,
és erre…

Hanem a mérkőzés előtt megtartottuk a vízilabda történetének legfurcsább taktikai értekezletét.
Már nem tudom, melyikük volt, elég az hozzá, hogy pár nappal előbb az egyik dalia elszólta magát.
– Esküszöm, jobban félek a taktikai értekezletektől, mint magától a meccstől. Az ember ül,

hallgatja a szöveget, és egyre hidegebb lesz a szíve táján. Utána már valósággal rángatózva megyek a
vízbe.

– Mond valamit az ürge – szögezte le Gyarmati, s aztán rögtön kijelentette: a szovjet meccs előtt
taktikai értekezletet tartunk a szállodában, Cservenyák Tibor szobájában.

Miért éppen Cservenyákéban? Na, istenem, mert a bajszos kis kapusnak volt közöttünk a legjobb
sztereomagnója. Benyomott egy kazettát, ráadta a hangerőt, a plafonról potyogni kezdett a vakolat.
Bee Gees, Monkeys, Rolling Stones … másfél órán át dobhártyarepesztő beat mellett tartottuk a
taktikai értekezletet. Egy disco-klubban készültünk a legnagyobb mérkőzésre.

Gyarmati egyenként végigjárta a gyerekeket, a fülükbe ordította a taktikai tanácsait. Amikor már
nem győzte hangszálakkal, akkor az én fülembe ordított:

– Menj oda Csapóhoz, és üvöltsd el neki, hogy…
Másfél óra múlva egy feldobott, lelkesen dúdoló és még lelkesebben táncikáló gárda szállt be a

buszba…
Döntő a szovjet válogatott ellen… Ha az ember csak úgy egyszerűen kimondja, rögtön összeszorul

a gyomra, zsibbadni kezdenek a végtagjai. Most valami megmagyarázhatatlan jókedv lett úrrá a
társaságon. Barcelona? Ki emlékszik már arra? München? Az is rég volt. Egyetlen makacs fejben se
fordult meg, hogy – uramisten – ezt a meccset tulajdonképpen el is lehet veszíteni.

Aztán Ekszerov belefújt a hangszerébe, és a gyerekek folytatták a táncot.
Rögtön az első percben emberfórhoz jutunk, ami nem hátrány. Már persze ha ki tudjuk használni.

Micsoda? Hát miért ne tudnánk kihasználni? Hiszen az emberfór arra való, hogy kihasználják, nem
igaz?

Feláll a félkör Svernyev kapuja előtt, a labda kétszer ide-oda megy. Horkai jobboldalt
helyezkedik, mert balkezes a srác, az az ő lövőszöge. Ott áll mellette Szívós Pisti is. Horkai megkapja
a labdát, belül élénk tusakodás, Puskarjev Csapót próbálja apró darabokra szedni. Mint a kisgyerek a
játékmackót, hogy megnézze, mi van a belsejében. Hoppá!

Pisti kurjant egy nagyot ott a jobb oldalon, aztán hatalmas lendülettel úszni kezd befelé,
párhuzamosan az alapvonallal. Mindenki odafigyel. Ha Pisti kurjant és úszni kezd, arra oda kell
figyelni. Odafigyel Dolgusin, odafigyel Puskarjev, odafigyel Kabanov. Odafigyel persze Svernyev, a
kapus is.

És amíg ők Pistit nézik, Horkai akkora gólt lő onnét a jobb oldalról, hogy másodpercekbe telik,
amíg a szovjet legények feleszmélnek, micsoda csúfság esett rajtuk.

Emberelőny ide, emberelőny oda. Már ahogy lenni szokott. A különbség az, hogy a szovjetek
kihagyják, mi belődözzük. Bodnár Andris, aztán megint Horkai… mennybéli magasság, a második
negyed elején 3:0-ra vezetünk a legnagyobb ellenféllel szemben. Ilyen se volt még.

Szívós Pisti kipontozódik. Maga a puszta tény alkalmas arra, hogy hideg borzongásokat indítson az



ember hátán.
Hát most nem indít.
München az München volt, ez itt Bécs. 4:1-re vezetünk, aztán 6:3-ra. A komputerkezű Dreval is

kihagy egy emberfórt, a jéghegy-nyugalmú Dolgusin négymétereshez jut, és a döntő pillanatban –
elejti a labdát.

Feljönnek. Az utolsó negyed közepén 6:5. Apró kis rezzenések, de azok is majdnem teljesen a tudat
alatt. Mert valami betyáros és soha nem tapasztalt jó érzés most mindent elnyom: ezt a meccset mi
egyszerűen nem tudjuk elveszíteni.

Persze hogy nem.
A villanyórán szép gyorsan szaladnak a világító számok. Már csak 3 másodperc van hátra, amikor

Sárosi Laci – nehogy valami difi legyen! – belövi a hetediket is. Euróba-bajnokok vagyunk. Holnap
akár ki is kaphatunk a hollandoktól. Egy nappal az utolsó mérkőzés előtt már mienk az Európa-
bajnokság! Ez az, amit kereken tizenkét esztendeje – Lipcse óta – az utolsó mérkőzés után sem
mondhattunk el magunkról!

Persze a hollandoktól nem szabad kikapni. Arany ide, arany oda, csúf egy poén lenne. Ráadásul
ezeket a holland pólósokat sem a gólya költötte. Betyárosan kemény és furfangos csapat a
narancssárgáké.

Hát tessék, most is megverik a románokat. Azokat a románokat, akik ellen Dolgusinék csak óriási
szerencsével húzták ki döntetlenre…

Megint felszállunk a buszra. Faragó Tamás azt mondja:
– Na, ha ma jó játékkal győzünk, akkor utána óriási kicsapongást rendezek.
Hogy mit ért a szakállas ember óriási kicsapongáson, arról persze gőzöm sincs. Mindenesetre

jellemző, hogy a puszta győzelem kevés neki, óriási kicsapongásról csakis jó játék esetén lehet szó.
Így emelkedik az ember igényszínvonala!
Hát szó, ami szó, jó játékkal győztünk.
Illetve, amit ezek a betyárok vasárnap délelőtt ott a Stadthallenbad medencéjében produkáltak, az

már talán nem is volt játék.
Csak jó.
Muzsika volt, pólóbalett, mókás rajzfilm a Walt Disney-stúdió valamennyi ötletével.
Két marokkal hintették a gólokat. A harmadik negyed végén már 7:2-re vezettünk.
És a hétből hatot egyenlő létszám mellett, félelmetes akciók végén.
Csavar, kettőzés, pöckölés, tolás … a zenekar minden hangszere megszólalt, és fújta a magáét.
Szívós Pisti lőtt egy csodálatosat.
Aztán Bodnár Andris két csodálatosat.
Megint Szívós.
Most Faragó. Nehogy ráfoghassák, hogy semmit sem tett az oltári kicsapongás érdekében.
Horkai – ezt az egyet kivételesen négyméteresből.
Végül Csapó Gabi. Ez volt az egész EB legnagyobb gólja. Talán visszaemlékezett a szőke Gulliver

ama belgrádi éjszakára s arra az orgonazengésű atyai basszusra, hogy:
– Fiam, te vagy a világ legjobb játékosa.
Jóllehet teljesen felesleges volt, a harmadik negyed végén is odaguggoltam a medence szélére,

mintha taktikai tanácsokat adnák. Gyarmati Dezső – már ahogy szokta – mögöttem állt, és most
gyengéden bökdösött a térdével.

– Állj fel, kicsi – mondta.
Csodálkoznom kellett.



– Miért?
– Mert tudom, miért csinálod. Ilyenkor a tévé a játékosokat mutatja. Ha jól leguggolsz, talán te is

látszol. Én persze mindig csak bokáig.
Ez mindent kiszúr.
– Szóval állj fel csak, kicsi.
– Nem akarsz inkább te is leguggolni?
– Nem.
Nehéz ember.
A negyedik negyedben abbahagytuk a gólgyártást. Erre a hollandok lőttek hármat.
Esküszöm, hogy nem volt ez véletlen.
Jó, ismerem a kutuzovi taktikákat. Az ellenfeleket nem elég megverni, üldözni is kell, amíg porrá

nem zúzódik.
Hát ez egyszer nem követtük a nagyszerű Kutuzovot. Nem elegáns lovagiasságból, hanem szimpla

furfangból. Most haragítsuk magunkra ezeket a kedves holland gyerekeket? Utáltassuk meg magunkat
egy életre? Minek agyonvágni az ellenfelet, amikor egyszer még – ne adj isten – szükségünk lehet a
jóindulatukra.

7:5 lett a vége.
Három teljes pont előnnyel nyertük az Európa-bajnokságot.
Faragó jött a sárga köpenyében, a kétméteres termetével meg a Popeye-szakállával. Egy csúnya kis

szivart pöfékelt. A szivar nem lehetett hosszabb öt centinél, és akkor már azon kellett csodálkozni:
hogyan is férhet ilyen kis szivarba ilyen nagy bűz.

A többieket is megkínálta.
Ez volt az oltári kicsapongás.
Szepesi Gyuri egyenesben örvendezett a parton, mindenkinek az orra alá odadugta a mikrofonját.
Én persze panaszkodtam.
Egy csodálatos meccs után, egy páratlan fölénnyel megnyert Európa-bajnokság után panaszkodni

kell, mert különben mitől lesz egyéniség az ember.
– Rémes – mondtam. – Egy ilyen torna tönkrenyüvi az ember idegeit. Szegény Gyarmati Dezső

három kilót fogyott itt Bécsben.
– És te?
– Én három kilót híztam.
Szepesi Gyuri most a családomban várt létszámemelkedést is szóvá tette, mert ő se szereti kihagyni

a ziccereket.
– Hát igen – mondtam. – Ha fiú lesz, vízilabdázót nevelek belőle. Tudja isten, miért, lassanként

kezdem egészen megszeretni ezt a sportágat.
Péterke 1974. december végén érkezett. Megvárta, amíg elvonul az influenzahullám. Én ezt csak

helyeselni tudtam. Az ő helyében azonban feltétlenül kivártam volna a szilveszter éjszakáját. Az OTP
– köztudomásúlag – tekintélyes pénzjutalomban részesíti az új esztendő első kis jövevényét, s az
ember nem kezdhet elég korán a jövőjéről gondoskodni. Persze mindent a szülőiktől várni sokkal
egyszerűbb… Hiába, na, mai fiatalok!



MONTREAL
Noha a meteorológusok megjósolták – a tavasz mégis beköszöntött 1975-ben. Nem tudom, az

eddigiekből kiderült-e, de tény, hogy piciny szívem egész melegével utálom a telet. Nekem minden tél
a rosszkedvem tele, valószínűleg azért, mert csupa napfény az egész lényem.

1975 márciusában mégis három héttel megtoldottam a telet. Az úgy volt, hogy meghívás érkezett
Kanadából a válogatott számára, és mi – csodák csodája – elfogadtuk.

Ez a meghívás nem volt teljesen a véletlen műve. A kanadai vízilabdasport fő szervezője Gallov
Rezső, a válogatott menedzsere Ács Jenő, edzője pedig Lemhényi Dezső volt. Rezső és Dezső
hivatalos kikérés alapján, az illetékes szervek tudtával, beleegyezésével és áldásával, Jenő –
istenkém – 1956 óta, csaknem húszesztendős szokásjog alapján.

Ács Jenővel egyébként az idők hajnalán együtt úsztam a Fradiban. Kérem, én az idők hajnalán
mindenkivel együtt úsztam a Fradiban. Jenő remek pillangózó volt, bajnokságokat nyert, 200-on még
a csodálatos Tumpekot is többször megverte. Fantasztikus látvány volt a kis barna bőrű Jenő
küzdelme a hatalmas szőke félisten Tumpekkal. Tumpek akkoriban világrekorder volt százon, de száz
métert sem tudott igazán úszni. Maximum kilencvenkettőt. Odáig repült, mint a szárnyas hajó, onnét
aztán haldokolni kezdett, függőleges pillangózást mutatott be, minden tempónál derékig kiemelkedett,
majd rögtön utána hosszabb időre eltűnt. Vagyis nem volt az állóképesség bronzszobra, bár azon az
utolsó nyolc méteren egy bronzszobor sem pillangózhatott volna lassabban. És kérem, így is
világcsúcsot tudott úszni.

Persze a kétszáz még mókásabb volt. Tumpek az első hosszon elsuhant. Nem is a pillangó
mozgására hasonlított az az első hossz, inkább a fecske suhanására. Ötvennél már nyolc méterrel
vezetett Ács Jenő előtt. Száznál hússzal. Jenő ritmusa olyan volt, mint egy uszályé. Lassú, nyugodt,
monoton, szinte unott. Ahogy kezdte, úgy fejezte be. És ha kétszáznál nem halásszák ki a vízből,
ugyanúgy folytatta volna tovább is, az emberi kor legvégső határáig. Őrajta semmi sem múlt. A
kétszázas pillangók nagy drámáját mindig Tumpek mutatta be. Elképesztő magánszámok voltak. Százig
maga az áramvonal, az elegancia, a jövő század regénye, aztán…

Száztíz méternél megjelent Tumpek Gyuri arcán egy tűnődő vonás.
Százhúsznál keserű redő vésődött a szája szegletébe. Egy pesszimista filozófus fintora, aki tudván

tudja, hogy semmi remény a világ számára.
Százharmincnál hirtelen pergamenszerűen átlátszó lett a Gyuri füle.
Száznegyvennél kezdtük azt a reszelős zajt hallani, mintha kukorica szorult volna a liba gégéjébe. A

Gyuri lélegzett.
Százötvennél… szóval tetszik érteni… így nyert bajnokságokat Ács Jenő a világrekorder ellen.
Tumpek maga is tisztában volt vele, hogy az állóképessége – hogy is mondjam? – nem teljesen

makulátlan.
– Na, srácok, most megmutatom nektek, hogyan kell százat pillangózni. És rögtön utána azt is,

hogyan nem kell.
Ilyeneket mondott a kétszázas versenyei előtt.
Na, Ács Jenő viszont tett egy vargabetűt, Ausztrálián át Kanadában kötött ki, de tízegynéhány évre

rá már újra a Szigeten vendégeskedett mint a kanadai válogatott mestere. És jóllehet ő maga sosem
pólózott, mégis tanújelét adta, hogy maximálisan tudja, mitől döglik a légy.

– Te Gyurika – mondta nekem –, én ugyan nagyon értek a pólóhoz, de ezt a fiatal csapatot csak
egyvalaki tudná a legmagasabb szintre emelni. Nem foglalkoznál velük?

Türelmesen megmagyaráztam neki, hogy pótolhatatlan emberek ugyan nincsenek, de hát hogyan



foszthatnám meg a magyar válogatottat éppen az olimpia küszöbén egyéniségem varázsától, apostoli
ügybuzgalmamtól és attól a szinte hipnotikus hatású szakértelemtől, amely csak úgy árad belőlem.
Viszont itt van Lemhényi Dezső, aki nagy tanítómester, és majdnem úgy ért a pólóhoz, mint én – ami
nem csekélység! –, vigyék őt.

Mit ád az ég, vitték! Szóval Lemhényiből is embert csináltam. Az ügyet megkönnyítette, hogy
Lemhényi Dezső – egyebek között – nyelvzseni is. Emlékszem, a hatvanas évek elején elszerződött a
francia válogatotthoz, és amikor kéthetes kinntartózkodás után a lipcsei EB-n megint felbukkant, már
törve beszélt magyarul. Persze most is hozzálátott, hogy felújítsa francia nyelvtudását. Mind a
huszonhárom szót.

Nos, így jött létre 1975 tavaszán a magyar válogatott háromhetes kanadai túrája, amelyre –
Montrealban háromméteres hó, Quebecben kétszáz fokos hideg, Hamiltonban Himalája méretű
jéghegyek, Torontóban vérszomjasan kószáló jegesmedvék tél ide, tél oda, szívesen emlékszem
vissza.

Tíz vagy tizenkét meccset játszottunk a kanadai válogatottal, három-négy góllal valamennyit
megnyertük, és mindenki boldog volt. Boldog volt a közönség, mert csaknem teljesen helybeli
magyarokból állt, boldogok voltak a rendezők, mert időmérőiket, játékvezetőiket, zsűritagjaikat jó
meccseken készíthették fel az olimpiára, és persze boldogok voltunk mi is, mert mérkőzésről
mérkőzésre figyelhettük Lemhényi Dezső világraszóló produkcióit a parton.

Lemhényi már harmatos ifjú korában a legnagyobb showman volt, és produkciója az évek
múlásával egyre érlelődött, mindig kifejezőbb, temperamentumosabb lett. Ezen a túrán nemcsak
végigtáncolta a mérkőzéseket, hanem énekelt is.

Három nyelven.
Angolul a csapat angol játékosainak, franciául a franciáknak és magyarul a kanadai válogatott

legnagyobb csillagának, Csepregi Gabinak.
– Trallala … balra cselezz, Gabikám, aztán húzd át magad a Sárosi Lacin…
Csepregi kétségbeesetten nézett ki a vízből azzal az ártatlan szemével.
– Butykó bácsi, ne magyarul. Azt ők is értik.
– Jaaa? ööö … akkor hát… attention, monsieur Csepregi…
Azt meg ő nem értette.
Ezt a kanadai túrát egyébként filozófiai kísérletekre is felhasználtam. Volt időm, ugyebár, és ez a

hatalmas agyam egy pillanatra sem képes nyugton maradni. A kísérletek során természettudományos
világnézetem tovább erősödött, bár már a túra előtt is borzasztó erős volt.

Újra rájöttem, hogy az ember mindig legyőzi a természetet.
Már legalábbis az acélos gerincű, tiszta szívű, nyílt tekintetű, bátor ember.
Az történt, hogy én legyőztem, Konrád Feri pedig – akinek a gerince ugyan szintén acél, csak talán

mégsem annyira – kikapott tőle.
Quebecben ugyanis az évszázad legnagyobb hóesése fogadott bennünket. Akkora volt, hogy szinte

már a jövő század hóesésének is beillett. A legöregebb emberek sem emlékeztek ekkora hóesésre, bár
ez nem mond sokat, mert a legöregebb emberek már semmire sem emlékeznek. Mindenesetre tény,
hogy elég szépen esett a hó. Az utakat méternyi vastagon betakarta a fehér és hideg átok, a kotrók is
hiába birkóztak vele.

A szállástól vagy három kilométernyire volt az uszoda. A meccs hatkor kezdődött, a busz fél 4-kor
indult, hogy idejében odaérjen.

De nem velünk.
Szívós Pistivel ugyanis sürgős biliárdoznivalónk akadt a Holiday Inn különtermében, háromnegyed



négykor bukkantunk a felszínre, és a busz akkor már elment. Na, most mit csináljunk?
– Nagy dolog – mondta Pisti onnét felülről. – Vannak elegen, majd játszanak nélkülünk. Gyerünk

vissza a biliárdszobába.
Ah, felelőtlen ifjúság!
– Nem addig van az, Pisti – mondtam, és éreztem, mint lép szerves egységbe lényem mélyén a

bölcs Platón és a hős Jeanne d’Arc.
– Képzeld el, az uszoda tele van. Hűséges emberek ezrei érkeznek messzi földről. Rénszarvas

vonta szánokon, hótalpakon és kutyafogatokon. Súlyos pénzeket fizetnek azért, hogy életre szóló
gyönyörűségben legyen részük. És akkor éppen a legnagyobb sztárt, a sportág első számú
halhatatlanját tagadjuk meg tőlük?

– Kedves, hogy így beszélsz rólam – mondta Pisti. – Igaz, néha nem megy rosszul a játék, de sosem
gondoltam volna, hogy a sportág halhatatlanjának titulálsz majd egyszer…

– Tévedésben vagy – mondtam egy kicsit morcosán. – Én magamról beszéltem. Gyerünk!
Nekivágtunk gyalog. Egy kis ember meg egy nagy ember a rettenetes hóban. Még mindig esett. Mi

az, hogy esett? Mintha zsákszám hajigálták volna a szemünk közé a hideg és vizes fehér nyavalyát.
Volt, ahol térdig ért, volt, ahol derékig, bár ez is relatív. Ahol Pistinek térdig, ott nekem rég derékig,
és ahol neki derékig … ott én már nem látszottam. Úsztunk a hóban. Főleg melltempókkal, de néha
háton is. Pisti olykor elrúgta magát a talajról, és a hótakaró fölé emelkedett. Részint, hogy levegőt
vegyen, részint, hogy tájékozódjék.

– Mit látsz? – kérdeztem ilyenkor hókristályokat köpködve, amelyek mikroszkóp alatt gyönyörűek,
de az ízük visszataszító.

– Semmit – mondta. – Még mindig esik.
– Ezért kár volt strapálnod magad – dünnyögtem a mélyből.
Háromnegyed hat után öt perccel két hószörnyeteg zuhant az uszoda előcsarnokába. Egy kis

hószörnyeteg – ez volt Pisti, és egy szemmel alig látható hószörnyeteg – ez voltam én. Mert ugye a
hidegben összehúzódnak a testek. És Pisti testének volt miből összehúzódnia, ami azonban az enyémet
illeti…

Na, hozták a benzinlámpát meg a lángszórót, kiolvasztottak bennünket, aztán nagy örömtánc
következett körülöttünk, hogy két magyar legalább mégiscsak megérkezett.

Mert a busz még nem volt sehol.
A busz – a telefonnal, tévével, légkondicionálóval, tárgyalóasztallal, hűtőszekrénnyel felszerelt

szuperbusz – szőrén-szálán eltűnt. Rájuk zuhant a tél, elsüllyedtek a feneketlen fehérségben, ellepte
őket a hó.

– Annyi baj legyen – mondta Pisti, aki nem tartozott az ideges emberek közé. – Most márciust
írunk. Június elején itt mindig megindul az olvadás, majd csak előkerülnek. Mi ketten addig elleszünk
valahogyan.

Bennem azonban újra lángolni kezdett az egri nők lelke.
– Szó sem lehet róla – mondtam –, megyünk, és kiássuk őket.
Körülnéztem, de az ördög vigye, senki sem tartott vissza. Ezer szerencse, hogy ebben a pillanatban

az igazgatói iroda asztalán megszólalt a telefon. A busz vezetője jelentkezett. Hogy bizonyos
nehézségeik vannak az időjárással meg az útviszonyokkal, de az elmúlt két és fél óra során sikerült
jelentős eredményeket elérniük, a bárom kilométeres távolságból már csaknem kettőt megtettek.
Szóval órák kérdése, és…

A közönség persze szépen gyülekezett, igaz, könnyű volt nekik. Amundsen elszántsága lakozott a
lelkükben, és szintén gyalog jöttek. Az uszoda igazgatója hűséges kutyaszemeket meresztett ránk,



valahogyan mégiscsak illenék szórakoztatni a szurkolókat. Jó, de hogyan? Most úsztunk három
kilométert a hóban. Normális körülmények között ketten is kiállunk a kanadai válogatott ellen, mert
mibe jön az nekünk, de hát amikor az ember ujjai helyén jégcsapok csilingelnek, nem könnyű virtuóz
labdakezeléssel lenyűgözni a nézőket.

Nekiálltunk hát pólót mesélni.
Az még ment.
Persze ezt is tökéletes összjátékkal csináltuk. Én meséltem, Pisti bólogatott.
Közben félóránként szólt a telefon.
– Már csak ötszáz méterre vagyunk az uszodától – mondta a sofőr. – Háromnegyed óra, és

megérkezünk.
A busz helyett végül is egy lavina zúdult az uszoda elé. Kicsikét idegesen csákányoztuk le a havat

az ajtókról. Attól tartottunk, hogy tizenöt kopogós tetemet találunk odabenn, arcukon a fagyhalál
sejtelmes mosolyával.

Aztán kiugráltak, és semmi bajuk sem volt. Csak egy kicsit puffadtabbak voltak a szokásosnál. Az
összes kólát megitták a busz hűtőszekrényéből. Valamivel agyon kell ütni az időt…

– Hol voltatok? – mondta nekik Pisti szemrehányóan. – Semmit sem gyűlölök jobban a
pontatlanságnál. Akkor tessék előbb elindulni.

8:6-ra győztünk, de a játék színvonala nem járt himnikus magasságokban.
Talán mindenki jobban járt volna, ha ezt a meccset is csak elmesélem.
A második hóügy Hamiltonban zuhant ránk. 11:7-re győztünk, másnapra egy magyar család hívta

meg magához a társaságot a farmra. Persze ahogy ilyenkor már lenni szokott – a mennybéli magasság
áldja meg a szívüket –, azt sem tudták, hogyan járjanak a kedvünkben.

Ebéd után azt mondja a gazda:
– Van itt egypár motoros szánkó, nincs-e kedvetek kipróbálni?
Persze hogy volt. Egy ilyen motoros szánkó olyasfajta alkalmatosság, mint a Vidám Parkban a

dodzsem. Hernyótalpon közlekedik, és jó hetvenes sebességre is képes. Havas vidéken hasznos
szerszám, a hamiltoni gyerekek motoros szánkón járnak suliba, de csak ezért persze nem érdemes
kivándorolni.

Na, kimegyünk a nagy szabad térségekre, olyan fehér minden, hogy állandóan pislogni kell.
Hómező, hórétség, hófalak, hóbarlangok. Beöltözünk marslakónak. Kucsma, bukósisak, szőrös ruha,
szivacscsizma. Nehéz, mint a só, aki ilyen szerelésben elesik, többé az életben nem tud felállni, jöhet
a sárga angyal az emelődaruval. Nem győzök csodálkozni a középkori lovagokon. Félmázsás páncél,
az ember egyet tüsszent, már hanyatt esik, és begyűjti a MÉH.

Sárosi Laci kezdi. Csak ráül a kis masinára, pöfögni kezd, és repül, mint az álom. Mintha csóró
srác korában motoros szánkóval járt volna az Árpád útról a Tungsram uszodába. Van valami
félelmetes ebben a Sárosi Laciban. Akármihez fog, egyből sikerül neki. Szinte irigyelném, ha én nem
ugyanígy lennék mindennel.

Aztán Konrád Feri jön. Konrád Feri most karcsú, mint egy arabs telivér, a száz kilót is alig éri el.
Az űrhajós kosztümben széle-hossza egy. Szilaj csataordítással pattan a motoros szánkó nyergébe,
amely nem osztja ezt a lelkesedést, panaszos nyögéssel válaszol. A gazda eltakarja a szemét.

– Jóságos ég – mondja –, ez éppen a kis Johnny ródlija. Min megy szegénykém holnap az óvodába?
Ferit azonban a jóisten sem állítja meg. Ha Sárosi Laci tud valamit, ő százszor jobban tudja. Tépi a

gázt, a hernyótalp több mázsa havat zúdít mindannyiunk szeme közé, és mire kikrákogjuk magunkat,
Feri már csak egy eszméletlen gyorsasággal távolodó pont a rémes hósivatag mélyén.

A gazda letérdel, és keresztet vet, holott Hamilton lakói 85 százalékban protestánsok.



– Úr adta, Úr elvette – rebegi, és én a csapat érdekében remélem, hogy ezt nem Ferire érti, hanem a
szánkóra. Bár ezek a Konrádok úgyis oly sokan vannak…

Na, tessék…
Ott történt valami.
A nagy fehérség közepén egyszerre hatalmas hófelhő vágódik az ég felé, aztán nagy-nagy csend.

Vészjósló csend. És ami még borzasztóbb – sehol semmi. A hómező totál üres. Se szánkó, se Feri.
Van ebben valami rémes.

– Ez afféle sarki délibáb lehet – mondja Szívós Pisti, de most mintha ő sem lenne teljesen nyugodt.
– Hogyhogy sarki délibáb?
– Nézd, a normális délibáb olyan tárgyakat mutat, amelyek nincsenek is ott.
– Na és?
– A sarki délibáb meg olyanokat sem mutat, amelyek ott vannak.
De közben már úszunk is a hórét közepén, ebben már gyakorlatunk van Pistivel.
Még mindig sehol semmi. Csak az összefüggő fehérség.
– Itt kell lenni valahol – mondja Pisti. – Az lehetetlen, hogy az előbb még itt volt és most sehol

sincsen.
Jó, itt van, de hol? És egyáltalán? Egy jól képzett gyöngyhalász négy percig is kibírja a víz alatt. De

meddig bírja egy rosszul képzett motorszánkós a hó alatt? Még ha ezerszer jól képzett pólós is?
Ott van ni!
A több méteres hófalból egy kéz nyúlik ki. Semmi más, csak egy kéz. Talán valamivel szélesebb és

markánsabb, mint a hétköznapi ember keze, de mégiscsak egy kéz. Szőrös kesztyű van a kézen, és
vadul csapkod.

Kiássuk!
Arra a kézre még szüksége lehet a magyar vízilabdának.
Ellapátolunk pár köbméter havat. Az elénk táruló látvány döbbenetes. Feri még mindig katonásan

ül a motoros ródli nyergében, és káromkodik, mint egy huszárkapitány.
– Bedöglött ez a lepra. Persze, nekem mindig az ócskát adják. Meglát egy kis vacak havat, már

beadja a kulcsot.
Mindig másban van a hiba.
Gondolom, ezt hívják úgy, hogy: bajnoki alkat.
Szóval jó túra volt ez a kanadai.
1975-ben aztán még egyszer át kellett ruccannunk a túlsó partra. Világbajnokságot rendeztek

Caliban. Ez a Cali Kolumbiában található, ahol valamivel kevesebb a hó. Gyarmati hazament
Kolumbiába, mert Gyarmati szinte mindenhová hazamegy. Másfél évig edzősködött itt nemrégiben, a
köztársasági elnököt is a keresztnevén szólította.

Persze nem szemtől szembe.
Ha azt mondom, hogy ez a világbajnokság baljós előjelek között indult, akkor még semmit sem

mondtam.
Például, hogy az egész pólómezőnyt egyetlen hatalmas tornateremben szállásolták el. A csarnokot

kis rekeszekkel osztották kalitkákra, plafonja egyik szobának sem volt, és ha az ötödik kulipintyóban
horkolt valaki, te attól még bízvást felébredtél. És hogy ennyi extra méretű ember közül legalább
egyvalaki ne horkoljon, az el sem képzelhető. Jó, ez még viszonylag kivédhető. Mindenki ott aludt,
mindenki horkolt, mindenki felébredt, az esélyek tehát továbbra is egyenlők maradtak.

Az első selejtező mérkőzésen azonban hajmeresztő dolog történt.
A románok ellen kezdtünk, az első negyed közepe felé 1:1, és támad az ellenfél. Aztán Angella



hirtelen sípol, kikéri a labdát, és mutatja, hogy Görgényit drasztikus ütésért végleg kiállítja. Csere
nélkül.

Aki ismeri Görgényi Pistát, az most velem együtt rémülten kiált fel. Micsoda? Görgényit?
Drasztikus ütésért? Hiszen ez a Görgényi egy álmodozó tekintetű galamblélek. Ez még az életben nem
ütött drasztikusát. Sőt még drasztikátlant sem. Görgényi Pista akkor se üt, ha négy ász van a kezében,
mert az ilyesmi idegen a lényétől. De továbbmegyek. Görgényi Pista egyszerűen nem is tud
drasztikusai ütni. Hogyhogy? Azzal a lepkesúlyával? Hiszen olyan vékony, olyan könnyed. Hogyan
lenne képes egy szúnyog drasztikusan megütni egy elefántot? És miért?

E kérdő- és felkiáltójelek tekintélyes részét a zsűri is magáénak vallja, mert az ilyen esetekre
kialakult szokásjoggal ellentétben még csak egyetlen mérkőzésre sem tiltja el Görgényit. Másnap már
ismét játszhat. És ez az Angella kapott tőlünk fekete kölyökpudlit Pesten. Hát érdemes jóságosnak
lenni? Ó, csak a szívére ne hallgasson az ember.

Igaz, néha kénytelen. Különösen, ha az a szív kalapálós vészjeleket ad le, kiugrással, sőt
megszakadással fenyegetőzik. Hiszen most három és fél negyeden át emberhátrányban kell játszanunk
a románok ellen. Egy olyan csapat ellen, amelyikkel még egyenlő létszám mellett sem mehetnénk
biztosra. Mert gyorsak, kemények, furfangosak – nemhiába járnak évek óta a Margitszigetre
edzőtáborozni.

Három és fél negyeden át emberhátrányban. Ez maga a kiütés. A vízilabda a párok játéka, és ha
valaki pár nélkül marad, az megnyeri a meccset. Iszonyatos állapot. Érzem, hogy percről percre
öregszem a kispadon. Gyarmatinak valamivel könnyebb, ő sosem volt fiatal.

De nem cifrázzuk, a magyar válogatott fennállásának egyik legnagyobb bravúrját viszi véghez ezen
a mérkőzésen. Hat játékossal hét ellenében 8:7-re megnyeri a mérkőzést.

A zsűri helyében én most azonnal lefújnám az egész tornát, és odaadnám Molnár Bandiéknak a
világbajnoki aranyat. Mert ennél nagyobb teljesítményt még csak elképzelni sem lehet a vízilabdában.
Arról nem is beszélve, hogy egy csomó pénzt megspórolnának. Uszodabér, a hátralévő mérkőzések
bíródíja, takarítás, világítás…

De hát a zsűri nem fújja le. Tovább kell játszani. Semmi érzékük a tiszta, nagy drámaiság iránt. Hát
tudjátok, ki pólózzon nektek!…

Azért játszunk tovább. Ha már ilyen messzire eljöttünk, valamivel agyon kell, ütni az időt és
egymást.

Elszórakozunk Ausztráliával (11:5), nem élünk vissza a vendégjoggal Kolumbia ellen (9:3), és
máris benn vagyunk a középdöntőben. Ott valamicskével rázósabb (Kuba ellen 8:6, az NSZK-val
9:7), de gond azért egy szál sem. Kubát visszük magunkkal a döntőbe, ahol az olaszokkal és végül
persze megint a szovjet válogatottal kell összeakasztanunk a bajuszt.

A kubai válogatott megint nem jelent túlságosan nagy problémát (6:4), csodák csodájára
Olaszország sem (7:5), és akkor már csak…

Csak?
Szép kis csak.
Drevalék ellen most a döntetlen is elég, hogy újra mi legyünk a világbajnokok. Átkozott egy játék

ez. A müncheni olimpián 3:3 volt a vége, és utána kisírtuk a két szép szemünket. Mit nem adnánk most
ugyanazért a 3:3-ért!

– Belgrádban és Bécsben legyőztük őket – mondom Gyarmatinak.
– Ez a baj. Annál nagyobb a valószínűsége, hogy most nem sikerül. Szériák törvénye.
– A gyenge amerikai válogatott is döntetlent csinált velük a selejtezőben.
– Annál rosszabb. Biztosan felpaprikázódtak, és most rajtunk töltik ki a bosszújukat.



Ha 52:0-ra verték volna az Egyesült Államokat, akkor biztos az lenne a baj, hogy lendületben
vannak, s a jóisten sem tudja megállítani őket.

Ez a Gyarmati csak akkor boldog, ha boldogtalan lehet.
Hát most aztán kiélheti magát.
A meccset ugyanis a szovjet válogatott nyeri. Ők a világbajnokok. És erről mindenki tehet, csak mi

nem.
1. Tehet róla a rendezőség. Az úszóműsor elhúzódik, másfél órával a jelzett időpont után kezdünk.

A csapat többször bemelegít és többször kihűl. Végül is már nem is melegít, csak kihűl. Mire vízre
kell szállni, már mindenki tiszta ideggörcs. Jó, Dolgusinéknak is ugyanannyit kell várni, mert egy
döntő az olyan, hogy mindkét csapat egyszerre kezdi. Ők mégsem borulnak ki. Na és? Erről is mi
tehetünk?

2. Tehet róla a játékvezető. Goertsen az első két negyedben csak a szovjet csapat javára fúj. Igaz, a
második kettőben csak a mi javunkra, csakhogy akkor már késő. Persze, ha fordítva csinálta volna, az
sem lett volna az igazi. Mert hajrában az ellenfelet támogatni… mégiscsak felháborító…

3. És tehetnek róla végül a szovjet pólósok. Ezen a meccsen ugyanis ők játszottak jobban! (És itt
kérem az érző szívű olvasót, álljon fel, és tartson egyperces néma szünetet hatalmas lelkem előtt. Mert
ilyet én még az életben nem mondtam.)

És akkor már csak két vízisztorira voltunk a montreali olimpiától.
Ez a két vízisztori azonban sok más vízisztorinál vízisztoribb vízisztori volt.
1976 februárjában kéthetes edzőtáborozásra Kubába repültünk. Úgy röpdöstünk akkoriban az

óceán két partja között, mint Kolumbusz Kristóf fénykorában.
Az első napok zömét valami olyasmivel töltöttük, amit Szívós Pisti a maga egyszerű és közvetlen

módján „dagonyázásnak” nevezett.
A hozzám hasonló civilizált lelkek jól tudják, mi az a dagonyázás, mert utánanéztek a lexikonban.

Dagonyázni a vaddisznó szokott, amikor kéjes röfögések közepette beássa magát valami hideg és lágy
sárba. Hogy ezt miért teszi, azt alighanem a nálam sokkalta civilizáltabb lélek – létezhet ilyen? – sem
tudja. A vaddisznót kéne megkérdezni, de azt nem vállalom.

Szóval Gyarmati Dezső az edzőtábor első napjain futni kergette a társaságot. Ott rohangásztak fel
és alá a tengerpart homokján, majd jóleső nyivákolásokat hallatva hanyatt vágódtak közvetlenül a víz
mellett. A rohangászások kivételével mindezt magam is végigcsináltam, és büntetőjogi felelősségem
teljes tudatában tanúsíthatom, hogy ennél jobb dolog kevés van a világon. Már persze – ha nem csal a
memóriám.

Kuba egén hét nap sütött akkoriban, és mind a hét fehéren izzó lángostorokkal csapkodott, szinte
hallani lehetett a rettentő durrogást. Mi feküdtünk a víz szélén, mint tizenöt boldog tetem, amelyet
éppen most vet partra az ár. A kis hullámok percenként több ízben átcsaptak rajtunk, és ez az egész
maga volt a boldogság. Különösen, hogy ezúttal senkinek sem jutott eszébe forró vajba mártott
polippal kínálgatni a társaságot. Szóval feküdtünk ott tenger és ég között, tüzes nyilaival a földhöz
szegezett bennünket a nap, és lágy ujjaival mindig új életre mosott a víz.

Délután a fél csapatot szirénázó mentőautó repítette a kórházba.
Kilencvenhatod-fokú égési sebekkel.
Tudnillik a trópusi nap valamivel kegyetlenebb volt, mint gondoltuk. A tenger pedig becsapott

minket. Enyhített és hűtött, a forróságból így semmit sem éreztünk, közben pedig úgy
megperzselődtünk, akár Szent Johanna a máglyán.

Főleg Sudár, Steimetz és Horkai.
Ezek a világos szemű, szőkés srácok.



Mármost igaz, hogy valaha magam is világos szemű, szőkés srác voltam, ezúttal valahogy mégis
sikerült kimaradnom a buliból. Ezt kétségkívül acélos szervezetemnek köszönhetem, amely minden
strapát elvisel, s ha nyárson sütögetik, akkor is gúnymosolyok között kiált oda a szakácsnak: fázom,
öcsi, dobj rá egy lapáttal.

De az is lehet, hogy vastagabb a bőröm a sokévi átlagnál.
A legények összevissza kötözve jöttek haza, olyanok voltak, mint a mohácsi csatamező használat

után. A jó kubai doktorok ismerik az ilyen eseteket, tudják, mi a teendő. Tehát szépen meghámozták a
gyerekek hátát – azt mondják: Sudár Attila úgy vonított kínjában, akár a nádifarkas aztán bekenték az
egészet valami gusztustalan illatú kulimásszal, amitől napok alatt gyógyul az egész.

Jó, de hát nekünk nincsenek napjaink a gyógyulásra, este játszani kell. Nyersre égett háttal beszállni
a vízbe, ami csíp ilyenkor, mint az istennyila, a masszív kubai pólósok ellen, akik smirglis kézzel
kapirgálnak. Nem a földi gyönyörök telje, azt bárki elhiheti.

Az eredmény nem maradhat el.
A kubai B válogatottal játszunk este, és a negyedik negyed közepe felé 6:6-ra áll a mérkőzés. A

lelátón négyezer szambán nőtt szurkoló ül, parancsot adnak a boncolásra, ha már a B válogatottjuk is
legyőzi az Európa-bajnokot, az a boldogságok boldogsága. A mérkőzést – nem azért mondom – kubai
bíró vezeti. A győzelmi hangulat rá is átcsap, s hogy tegyen valamit csapata üdvéért, a negyedik
negyed negyedik percében kiállítja Sárosi Lacit.

Laci végigsétál a medence peremén, elhúz a játékvezető előtt, és mondja, mondja a magáét. Hiszen
annak mondhatja. A vérmes hivatalnok egy árva szót sem ért magyarul. És ez figyelemre méltó.
Hiszen a sportág világnyelve a magyar. Legalábbis az erőteljesebb kifejezéseket mindenkinek
ismernie illik. És Laci most éppen ezeket a kifejezéseket használja. A játékvezető a füle botját sem
mozgatja. Sárosi Laci viszont nem az az ember, aki hajlandó csak úgy a levegőbe szövegelni. Értékeli
a helyzetet, és áttér a jelbeszédre. A játékvezető közelébe érve tesz egy kifejező kézmozdulatot. Mire
a játékvezető nekiugrik, és tenyerének élével úgy hókon vágja Sárosit, hogy Lacinak meglepődni sincs
ideje, csak bezuhan a medencébe, akár a pisai ferde torony.

A játékvezetőről később két dolog derül ki.
1. Hogy ő a karate országos bajnoka Kubában.
2. Sárosi Laci mozdulatáról azt hitte, ellene irányul. Hogy meg akarja ütni.
Egyelőre azonban csak annyi a nyilvánvaló, hogy a csapat rossz néven veszi a játékvezető

gesztusát. Ahányan vannak, kezdenek kimászni a vízből, és indulnak a sípos ember felé.
A nézőtéren viszont négyezer hazai szurkoló ül.
Illetve csak ült. Mert már egyikük sem ül. Ahogy megneszelik a zűrt, felpattannak, és a honfitárs

védelmére sietnek. Átmásznak a korláton, van, amelyikük csak úgy egyszerűen leugrik az emeletnyi
magasságból. Van valami nyomasztó abban, amikor négyezer kubai egyszerre kezd rohamozni. Már
fogalmazom magamban a nekrológot. „Itt nyugszik egy vízilabdacsapat, elesett a becsület mezején,
egy félreértés következtében.”

A kubai A válogatott játékosai felpattannak, körülveszik a mieinket. A testükkel védelmezik a
srácokat, ami szép tőlük. Közben multilaterális becsületsértéseket váltanak a rohamozó szurkolókkal.
A spanyol nyelv – újra megállapítom – csodálatos. A legocsmányabb káromkodás is úgy zeng, mint
egy hősi ének. Az uszoda több pontján elszigetelt helyi csetepaték törnek ki. Steimetz János vörös
szakálla különösen ingerli a kedélyeket. Hárman rohannak egyszerre a kapusra.

Gondolatban kipipálom Steimetzet a névsorból. Tessék, most majd nézhetünk másik tartalék kapus
után, ez is az én gondom. Az utolsó pillanatban azonban közbelép a békesség angyala, Jesus újra
segít. Igen, Jesus. Ugyanaz a Jesus Perez, aki már Münchenben is igyekezett jó szolgálatot tenni a



csapatnak. A maga sajátos módján, Jankovics orrának elmorzsikálásával. Most valami elképesztő
tigrisugrással hat méterről veti a huzakodók közé magát, aztán csak úgy felkapja a mázsás Steimetzet,
és minden teketória nélkül zutty, bevágja a medence közepére.

Jesus Perez egyszerű lélek. Tudja, hogy a vízbe csak nem mennek János után a vérszomjas
szurkolók. Hogy Steimetz köpenye röptében az arcára tekeredik és öve a torkát szorongatja, az
kevéssé érdekli. Különben ha amúgy is el kell pusztulni… élveboncolás vagy fulladásos halál – nem
mindegy?

Néhány órával később helyreáll a rend, a meccset folytatni lehet. Estefelé pedig csupa boldogan
mosolygó, elégedett arcot látni az avenidán. Hombre, nagyszerű játék ez a vízipóló, ilyen jó meccset
még az életben nem láttam … kérlek, még nekünk, szurkolóknak is módunk nyílt egy kis üdítő
testmozgásra.

Ami engem illet, egy percre sem féltem. Egyrészt, mert harcos katonanemzet fia vagyok, hősi lélek,
másrészt, mert a zűr első jelére úgy másztam fel a tízméteres ugrótorony tetejére, mint a rimóci nyúl,
amelynek petárdát dugtak a hátuljába.

Szívós Pistivel együtt.
Na, nem mintha féltünk volna, isten őrizz.
Csak úgy gondoltuk, hogy onnét felülről mégis jobban átlátjuk a harcmezőt, és hasznos stratégiai

tanácsokkal szolgálhatunk a küzdő feleknek.
Aztán a Margitszigeten megnyerjük a Tungsram Kupát. Azt mondják, a boldog napoknak nincs

története. Naponta táblás ház a nyitottban, és a csapat úgy játszik, mint még soha senki – rajtam kívül.
A szoros meccseket is 4-5 góllal nyerjük, öt mérkőzésen 41 gólt dobunk. És muzsika és tengerlánc és
vízi karnevál. Az általános eufória közepén egyetlen sötét arc. Gyarmatié.

– Nem tetszik ez nekem – dünnyög. – Túl jók vagyunk. Rossz ómen.
Esküszöm, csak megjátssza magát.
Aztán újra repül velünk a nagy masina. A jóég tudja, hányadszor ugrunk át a víz túlsó oldalára.
Budapest – Shannon.
Faragó Tamás beveti az egyéniségét. Piros pokrócot csavar maga köré hónaljig. A vállig érő

hajával, a hajszalagjával, fülbevalójával úgy fest, mint egy csúnya indián öregasszony. Megáll a kis
folyosón, a széksorok között, mindenkinek jelentőségteljesen az arcába mered. Aztán észreveszi, hogy
Lukács László, a sportújságírók kitűnő korelnöke ott üldögél a keze ügyében. Nem tud ellenállni a
kísértésnek, játékosan megsimogatja Lukács Laci kopasz feje búbját. Aztán ballal rácsap a pajkos
jobb kezére, és panaszosan kiáltozni kezd.

– Tessék. Nem tudok parancsolni a mozdulataimnak. A jobb kezem önálló életet él. És ezért nincs
nekem egyetlen barátom… Emberek, ezért nincs nekem egyetlen barátom…

Shannon – Montreal.
Hiába vágtatunk, hiába dobja a pilóta a lóerők közé a gyeplőt, a nap csak-csak lemegy nyugaton.

Akkor három kis mozivásznat engednek le a gép közepén, három amerikai filmet kezdenek vetíteni
egyszerre. A filmek között annyi a különbség, hogy egyik rosszabb, mint a másik. Panaszos
nyöszörgések több oldalról.

– Jancsó Miklós! – kiáltja Molnár Bandi. – Meg tudsz nekem bocsátani?!
Montreal.
A nagy madár kidugja a lábát, dübörögni kezd alattunk a beton. Gerendás Gyuri, az újonc

mostanáig buzgón olvasott valami papírhátú filozófiai művet, de esküszöm, Pest óta nem is lapozott.
Ebben a pillanatban zsebre vágja a kötetet, és felsóhajt:

– Most már elhiszem, hogy kinn vagyok az olimpián.



Montreal.
Na, most persze zűrben vagyok, hogy miről meséljek inkább. Montrealról vagy a pólóról? Talán

egyezzünk ki ötven százalékra. Egy kicsit ebből, egy kicsit abból.
Ami módfelett szembeszökött: rengeteg rendőr vigyázott ránk. Azt mondják, tizenötezer különféle

színű, korú, nemű, rendű és rangú rendőrt állítottak szolgálatba, nehogy a müncheni rémséges napok
megismétlődjenek. Az ügy persze nem volt teljesen zökkenőmentes. Aki próbálta, tudhatja: nem
tizenötezer – néha még két rendőrrel sem egészen könnyű szót érteni. Már persze kanadai rendőrökről
beszélek.

Mondjuk, hogy Szívós Pistinek eszébe jutott, hogy pisilni kéne. Istenem, egy világklasszissal is
megesik ilyesmi. Hát kérem, a rendőr oda is utánament. És egy hokedlire állva kukucskált át a Pisti
válla fölött, nem rejteget-e magánál rakétaelhárító rakétarendszert, atommeghajtású tengeralattjárót,
egyáltalán: olyasvalamit, amivel másban is kárt tehetne.

Az én gonosz lelkem számára külön gyönyörűség volt, hogy adott esetben tizenötezer kanadai
rendőr együttvéve sem tudott túljárni egy magyar srác csavaros eszén.

Történt, hogy az olimpiai park forgatagában Haraszty Tegzébe botlottam. Vékony, szőke srác, a
margitszigetiek emlékezhetnek még rá, a Dózsában úszott – remekül. Azóta persze már évek óta
külföldön él. Tegze tréningruhában volt, és széles mosollyal üdvözölt. Engem mindenki széles
mosollyal üdvözöl, csak tudnám, miért.

– Szia – ezt mondja nekem. – Mondd, be tudsz lógatni az uszodába?
– Tiszta lehetetlenség. Én eddig akárkit belógattam bárhova, na de itt… Nézd, nekem két flepnim is

van, mégis külön ünnep, ha nem koncol fel a sárgaruhás a kapuban.
– Jól van – mondja erre a srác –, majd belógok szólóban.
Az uszoda előtt megszorítottam a kezét, aztán bementem, és tudtam, hogy én Haraszty Tegzét többé

az életben nem látom.
Pár perc múlva felnézek, és megáll bennem a lélek. Tegze ott ül a rádiósok között, az R/10-es

mikrofonnál. Fején a fejhallgató, kezében a nyomtatott program, mintha odatartozna. Még gyanakvó
pillantásokat is vet rám, mintha én nem tartoznék oda. Az álca persze tökéletes. A riporter mikrofonja
a riporter vára. Akinek egyszer fülhallgató van a fején, azt a sárgaruhás többé nem dobja ki az
uszodából. Üres mikrofonállást, facér fejhallgatót végül is nem nehéz találni. Ha az ember egyszer
már bejutott. De hogy a pokolban jutott be Haraszty Tegze?

– Nagyon egyszerű – magyarázza később. – Beünnepeltettem magam. Autogramokat osztogattam az
uszoda előtt.



Kisült, hogy lesben állt a versenyzők bejáratánál. Egyszerre csak jöttek az amerikaiak. John Naber
és Shirley Babashoff, a két sztár.

A srácok felfedezték őket, óriási roham autogramokért. Tegze odaállt melléjük harmadiknak. Naber
aláírta, átadta Babashoffnak. Babashoff is aláírta, akkor Tegze kivette a kezéből a füzetet, ő is
odakanyarította a saját nevét, és ő adta vissza a lelkes rajongónak. Naber és Babashoff pár perc
múlva elment, versenyük volt, melegíteniük kellett, attól fogva Tegze egyedül állta a sarat. Osztogatta
az autogramokat, és közben a bejárat felé hátrált. Egyre több srác nyüzsgött körülötte, valósággal
letaposták. Végül a sárga ruhás rendőr – hogy megmentse Tegze életét – valósággal berántotta őt az
uszodába.

Ez az olimpiai park egyébként is különös, hely volt. Az, hogy örökké százezren hullámoztak benne,
még rendjén való. Az olimpiai parknak az a dolga, hogy hullámozzanak benne. De hogy micsoda
figurákba botlott itt az ember…

Rengetegen hullámoztak például a koporsós ember körül.
A koporsós ember a kerékpárstadion betonszárnya alatt ütötte fel a koporsóját, ott volt reggeltől

estig, fényképeztette magát, és csekély adományokat fogadott el.
Csonttá aszott öreg legény volt ez a koporsós ember, nagy tollas kalappal a tűfején, roppant

bakanccsal a tűlábán. Fehér rövidnadrágot viselt, oroszlánfejű övvel, s a szemében furcsa zöld lángok
villogtak.

A koporsót vontatni lehetett, nagy bicikli keréken gördült, oldalt pótkereket is szerelt rá, ha esetleg
defektet kap a koporsó. A koporsó fedele nappal nyitva volt, frissen húzott ágyneművel. Kispárna,
paplan, lepedő, a koporsós ember a koporsóban aludt. Magára húzta a fedelet, és jó éjszakát. A
koporsó falépítményéről apró edények lógtak, palacsintasütő, bádogkanna, aztán virágcsokor,
árvalányhaj, vidám koporsó volt ez. A koporsós ember jött, ment, pattogott, vizet engedett a
tenyerébe, teát főzött, palacsintát sütött, mutatta, hogy milyen komfortos lakás is egy koporsó.

Elöl-hátul felirat is volt a koporsón. Hátul egy plakát: „Támogasd a tűzoltóságot”, elöl meg
szabályszerűen a névtábla: „Elzear Duquette, az országút királya, kutyájával, Baya hercegével.”

Maga a herceg meghatározhatatlan fajú fekete jószág volt, de legalább nem pattogott. Békésen
heverészett a napon, a szeme barna volt és teljesen tiszta. Üdítő változatosság.

– Hová valósi? – kérdeztem a vézna Elzeart.
– Montrealban születtem.
– Vagy úgy!
– Semmi vagy úgy. Az ember néha visszatér a támaszpontjára.
– Mióta csinálja?
– Negyvenkét éve.
– Hány éves?
– Hatvanöt múltam.
– Hány országban járt?
– Ötvennégy országot tapostam végig a koporsómmal. Százhatvankét pár bakancsot nyűttem el.
– Nem furcsa koporsóban aludni?
– Eleinte furcsa volt. Aztán arra gondoltam, hogy az alvás is olyan, mint a halál.
A frász tört ki. Most soha többé nem merek elaludni.
– Miért csinálja?
– Dohány-nagykereskedő családból származom, de nem volt kedvem dohánynagykereskedni.
– Tehát szabad, mint a madár?
– Szabadabb vagyok. Sok madarat kalitkába zárnak.



Aztán elkezdtünk vízipólózni, és attól fogva egy időre elég volt nekünk a magunk baja.
– Ide hallgassatok – mondtam az első meccs előtt a gyerekeknek. – Ha itt nem győzünk, én is

elmegyek koporsós embernek.
Megnyugtattak. Ne csináljak gondot magamnak, a koporsóravalót majd összedobják. Aranyos fiúk.
Aztán rögtön az első intrádára egypár szöget azonmód be is vertek a koporsómba. 7:6-ra vertük

Ausztráliát. Igaz, mindig vezettünk két-három góllal, s az ellenfél csak utánunk jött, de hát ezek az
ausztrálok eddig mindig csak szerettek volna világszinten pólózni.

– Nyugi – mondta Horkai Gyuri. – Tudod, hogy sosem kapkodjuk el az elejét. Nem lóverseny ez.
Nekem ez volt a hatodik olimpiám. Neki az első. És ő nyugtat engem. Mivé lesz a világ?!
Azért egy kalaplengetést az ausztrálok is megérdemelnek. Charles Turner, a centerük négy gólt lőtt.

Klasszis a javából ez a bivalyerős gyerek, úgy tör be, mint a tank, és úgy lő, hogy a légnyomástól
potyogni kezd a csempe. Szóval majdnem úgy, mint én annak idején.

Aztán megvertük Kanadát 4:2-re. Mosolygós meccs volt ez a Lemhényi fiúk ellen, igaz, sziporkázni
még mindig elfelejtettünk. Taktikai bekiáltásokról, menet közben való trükkös tippekről szó sem
lehetett. Csepregi Gabi megint nagy titkos fegyver volt a kanadaiaknál, minden szót értett és
tolmácsolt.

Az NSZK következett. Gyarmati két csomag füstszűrös Fecskét ebédelt, én – kedves
szórakozottságból – egy tubus lanolinos napvédő kenőcsöt. Istenkém, egy cseppet idegesek voltunk.
Ezek az NSZK-s gyerekek mindenféle világtornán sok gonosz trükköt műveltek velünk. És ha Sárkány
Miklós, a mesterük a meccs után megint leül velem, és atyai módon megmagyarázza, hogyan verhettük
volna mégis meg őket… esküszöm, öngyilkos leszek. Az amerikai 4x100-as gyorsváltó alá vetem
magam.

Erre mi történt?
A gyerekek kibújtak a bőrükből, és úgy játszottak, mint az álom. 4:0-ra győztünk, és az NSZK-val

együtt besétáltunk a döntőbe.
Este pedig összejöttünk valamennyien Horkai Gyuri szűk kis szobájában, és csak vigyorogtunk

egymásra, mint a bagzó macska. Beszélgetni nemigen lehetett, ahhoz túl harsányan üvöltött a Bee
Gees a kazettából.

– Ez is rossz ómen? – ordítottam Gyarmati fülébe. – Ez is rossz ómen?
– Várjuk ki a végét – ordította vissza, mert ennél pesszimistább mondatot aznap este még ő sem

tudott kitalálni.
S hogy mindez miért?
Nagyon egyszerű.
A szovjet válogatott nem jutott a legjobb hat közé. A legnagyobb ellenféltől, a legveszélyesebb

versenytárstól – hókusz-pókusz – megszabadultunk.
A szovjet csapat egy teljes hónappal a rajt előtt már Kanadában volt. A tett színhelyén óhajtották az

utolsó simításokat elvégezni. Jó terv volt, csak éppen nem jött be. Mire kétszer körülnéztek, nem volt
kit simogatniuk. Egy szerűen nem akadt partner a kétkapus edzésekre. A kanadaiak jó kétezer
kilométerrel odébb, az ország másik végében készülődtek, a többiek pedig csak hetekkel később
érkeztek. Ültek hát a szállodában, egymás képébe meredtek, aztán úsztak, csinálták az erőnléti
edzéseiket, és mire megszólalt a harsona, tökéletesen besavanyodott az egész társaság.

Az első meccsüket a hollandok ellen játszották. Na, ülünk Csapó Gabival a parton, én rágom a
körmöm, Csapó üzletet ajánl.

– Fogadjunk, hogy a hollandok megverik őket.
Lépre mentem, mint egy naposcsibe. Pedig réges-rég tudnom kellett volna, hogy Csapó Gabi ugyan



tizenöt méterről is hajlandó rálőni a labdát, de üzletileg semmiféle rizikót nem vállal.
– Megbolondultál? – mondtam. – Tízszeres pénzt teszek Dolgusinékra.
Elővett egy dollárt, kétszer feldobta, aztán megint zsebre vágta. Mondom, hogy nem vállal üzleti

rizikót. Tudom is én, leteszi azt a dollárt kettőnk közé a padra, amint már az ilyen esetekben szokás,
én talán felkapom, elszaladok vele, és soha többé nem lát.

– Rendben – mondom. – Kötöttem.
A hollandok a második negyed végén 3:0-ra vezetnek. Gabi vigyorog mellettem. Nekem egy

Gyarmati-szlogennél jobb nem jut eszembe.
– Várjuk ki a végét.
A negyedik negyed közepén 3:2… és a szovjet rohamoz, mint a szökőár. Kabanov tiszta helyzetbe

kerül a holland kapu előtt. Kétszer meglóbálja, ajtó-ablak nyitva.
– Készítheted a dolláromat – mondom Gabinak. Most ő nyögi oda: – Várjuk ki a végét.
Kabanov lő, mint egy tüzérhadosztály, Kroon előkeveredik valahonnét a világtengerek mélységes

fenekéről, és kivédi.
Az ügy a következő fél percben még kétszer ismétlődik. Én fizetek, mint egy lovassági tábornok.

Tíz dollárt. Két és fél napi zsebpénzemet. Hiába, nincs diadal áldozatok nélkül.
És este, puha fehér ágyikóm előtt térdepelve imáimba foglalom Evert Kroon áldott nevét.
Aztán beesik még egy simogató eredmény: Románia-Szovjetunió 5:5.
Elő a ceruzát, jön megint az átkozott matematika, számolgatni kezdünk. A másik csoportból hátra

van még a román-holland mérkőzés. Ha bármelyik csapat 3 gólnál nagyobb különbséggel győz, akkor
a Szovjetunió bejut a döntőbe. Ha ennél kisebb a gólarány, akkor ők ketten léphetnek feljebb egy
osztállyal.

A többi bizonyára a vízilabda legtisztább lelkű híve előtt is világos. A pokolian kemény román és
holland fiúk nemigen bántják egymást azon a mérkőzésen. Sok gól esik, de mintha csupa virágcsokrot
nyújtanának át egymásnak. Az egész csak önfegyelem kérdése. Mindkét csapat módfelett vigyáz,
nehogy túlságosan elszaladjon. A hollandok 6:5-re győznek, de ez teljesen mindegy, a döntőben úgyis
újra kell gyürkőzniük.

Mindez pedig jó lehetőség arra. hogy elővegyük a nagyképű álarcunkat, és száz újságíró kérdésére
százszor is elmondjuk a következőket:

A szovjet válogatott továbbra is a világ egyik legjobb csapata. Óriási veszteség, hogy nem
vehetnek részt az olimpiai torna döntőjében. A kiesésük mélységesen elszomorít bennünket. Igazán
nagy mérkőzést, világrangadót vívhattunk volna velük, bár az is igaz, hogy az elmúlt évek találkozóin
mi győztünk többször.

Közben pedig repes a szívünk, mint egy csacsi kis kanárimadár.
Egy darabig.
Mert aztán újra nagy vérfagylalás következik. A kellemes induló hangjaira huszonkét nagydarab

ürge ballag be az uszoda partjára. Tizenegyen sárga köpenyben, a többiek kékben. A kék köpenyek az
olasz válogatott legényeit takarják. Már megint egy magyar-olasz. Még be sem mutatják a játékosokat,
az ember torka máris kiszárad a kispadon, mintha ólombányát inhalált volna. Gyarmati két cigarettára
gyújt egyszerre, aztán mind a kettőt eldobja, és már csak motyogni tud.

– Nem szabad ezt csinálni. Nem szabad ezt csinálni…
Aztán húsz perc – vagy ötszáz év – múlva úgy ülünk ott a kispadon, mint két avar kori sírlelet.

Csak az avar kori sírleletek alighanem jobban érzik magukat. Nem olyan idegesek.
Pedig minden nagyon szép, minden nagyon jó… Sudár Attila, az újonc zsebre vágja De Magistrist,

a világklasszist, Molnár Bandi lehetetlen lövéseket piszkál ki jobb kézzel a bal felsőből, bal kézzel a



jobb felsőből, és még a játékvezetők sem haragszanak ránk különösebben.
Csak éppen a második negyed végén az olaszok vezetnek 3:2-re.
Sőt…
Kezdődik a harmadik negyed. Konrád Feri egy rózsaszín őstorpedó elszántságával (hogy mennyire

elszánt egy rózsaszín őstorpedó, azt most ne tessék kérdezni, nem vagyok olyan helyzetben, hogy
felelősséget vállalhassak a hasonlataimért) próbálja átfúrni magát három méla tekintetű olasz védő
hasán. Mire harsan egy síp és lendül egy zászló.

– Oda nézz! – ordítja mellettem Gyarmati, és a hangja rémes. – Oda nézz!
Jó, hogy szól.
Különben bizonyára behunyt szemmel dőlnék hátra a kispadon, arcomat a reflektorok felé

fordítanám, és nyájas virágénekeket zümmögnék…
Ha nem mondja, akkor is látom. Ferit kiállítják. A harmadik negyed elején, amikor már csak 9 perc

van hátra a mérkőzésből, és az ellenfél, a legnagyobb ellenfél 3:2-re vezet.
3:2-re?
Dehogyis 3:2-re.
4:2-re.
Persze hogy belövik az emberelőnyt. Piff-paff-puff – ennyi az egész. Teljesen kiszáradok, elszorul

a torkom, szaporán nyeldesek vissza valamit. Két elmosódott körvonalú holmi vibrál a térdemen. A
két kezem. Azt hiszem, már nem is vagyok az élők sorában. Ez alighanem a klinikai halál állapota.
Pedig én csak a kispadon üldögélek. Rémes, mit érezhetnek a gyerekek a vízben. És újra csak
csodálnom kell önmagamat, a szellemiségemet, hogy ilyen állapotban is micsoda acélos logikával
képes kiszámítani, felmérni, sőt bebizonyítani: ezt a meccset már el is vesztettük.

Ha tizenegy perc alatt kétgólos hátrányt szereztünk, akkor hogyan szerezhetnénk húsz perc alatt
legalább egygólos előnyt? A matematikában is lehetetlen. Hogyan volna akkor lehetséges a vízben?
Az olaszok ellen? Akik vérszemet kaptak, és most már az aranyért gyilkolják magukat is, minket is.

Ily módon szépen levezetem magamban a következő percek eseményeit, hideg vagyok és csillogó,
szinte már félni kezdek magamtól: lehet-e ember egyáltalán ennyire okos?

De akkor miért üvöltök földöntúli hangon hülye tanácsokat? Miért rándul a kezem minden
átadásnál, miért kötök csomót a tagjaimra minden szerelésnél?

– Passzolj, Tonó – hörgök.
– Menj rá, Pisti – vonyítok.
– Vigyázz, Bandi – rikoltok.
Persze teljesen fölöslegesen. Egyrészt, mert úgysem hallják, másrészt pedig, mert Tonó úgyis

passzol, Pisti úgyis rámegy és Bandi úgyis vigyáz.
Jó, de minek?
Hiszen ahhoz, hogy győzhessünk … uram-atyám, három gólt kéne lőnünk.
Kilenc perc alatt. Vert helyzetből. Kétgólos hátrány terhével indulva.
Hát lehet ilyen körülmények között három gólt lőni?
Hát tudunk mi ilyen körülmények között három gólt lőni?
Nem lehet, és nem tudunk.
Hát mit szépítsük: nem is lövünk három gólt.
Nem lövünk három gólt, azért, mert négy gólt lövünk.
Hehehe.
Most jól beugrattam mindenkit, igaz? Nagy dramaturgiai fogás ez. Cincogó izgalomba, majd a

végső elkeseredésbe kergettem az olvasót, és amikor már-már a ciánkáliért nyúlt, hogy véget vessen



szenvedéseinek, akkor hoppá! – előálltam a pokoli csavarással, hirtelen az orra alá dugtam a
heppiendet.

Hogy addig magam is tizenkétszer vágtattam az élők sorából az árnyak birodalmába és vissza, az
más lapra tartozik. Hogy százszor is bizonyosra vettem, ez után a mérkőzés után már csak fehér
lepedőben, rozsdás láncokat csörgetve térhetek vissza szeretteim körébe, csekély éjféli kísértésre, az
most teljesen mellékes. Szóval?

Szóval hol is tartottunk?
Megvan!
A harmadik negyed elején az olaszok 4:2-re vezetnek, és én azon tűnődöm, a borotvát válasszam-e

vagy az arzént, a tizedik emeletet vagy a Tokaj expressz sínpárját. És akkor hallottam Gyarmati
fisztulás tenorját, amint azt ordítja Sudár Attila felé:

– Csinálj vele egy párosat!
Ne tessék rosszra gondolni: páros kiállítást! Enyhén zavaros elmeállapotom mellett is rögtön

felfogom az ügy enyhe báját. Gianni De Magistrist már kétszer kiállították Attiláról. Ha most
harmadszor is partra kerül – akár szólóban, akár párosával –, többé nem jöhet vissza a vízbe. A világ
legjobb játékosa. Nem egy hátrány, ha a hátralevő kilenc … illetve jóságos ég, már csak nyolc! …
percben csupán a távolléte tűnik fel.

Attila bólint, szőke vonásaira Dugovics Titusz elszántsága költözik. Kinéz a játékvezetőre, és
amikor a fehér ruhás ember éppen másnak szenteli figyelmét, Attila … puff, behúz egyet Gianninak.

Azt hiszem, nagyon szerényen fogalmazok, ha azt mondom: Gianni De Magistris megorrol ezért a
huncutságért.

Eddig sem volt valami boldog napja. Igaz, kaján vigyorok közepette szállt a vízbe. Ki az a Sudár
Attila? Megbolondultak tán ezek a magyarok, hogy egy szőke kis újoncot állítanak rám? A világ
legjobb játékosára? Na gyere, öcsi, ismerd meg az élet árnyékosabb oldalait, majd megtanítalak egy-
két trükkre.

Odaállt Attila elé, hátrafelé átdobta az ifjú fogorvos felett a labdát, aztán átbújt a hóna alatt, hogy
majd megúszik a sárga gumigolyóval, még vissza is mosolyog Sudárra: ne keresd, pajtás … De mire
felbukkant a víz alól, a labda már nem volt sehol. Ő kereshette. Attila ismerte a trükköt, felnyúlt érte,
levette, és inkább ő mosolygott: ne keresd, pajtás…

Harmadszorra már szakmai tanácsokkal is szolgálhatott: ne csikorgasd, Gianni, árt a
fogzománcnak…

És akkor jött mindennek tetejébe ez a pofon. Gianni De Magistris mandulaszeme az ég felé szaladt,
mintha magasabb hatalmaktól kérne tanácsot: madonna mia, lehetséges ez? Érhet ekkora megaláztatás
az Úr képére és hasonlatosságára formált embert? … Aztán nekiesett Attilának, és operai méretű
felháborodását szapora pofonok formájában hozta az érdekeltek tudomására. Mit mondjak: Attila sem
szégyellte magát. Mindent elkövetett, hogy az eszmecsere multilaterális formát öltsön. A víz forrni
kezdett, mintha pajkos delfinek csapata hancúrozott volna ott középen. A játékvezető egy darabig
érdeklődve nézte a hancúrt, aztán fütyült, és kiállította mindkét pankrátort.

És akkor mi van?
Jó, Gianni De Magistris, a világszám. A Nagy Egyes, az olasz csapat karmestere, szólistája,

prímabalerinája és aranyművese nem térhet vissza a vízbe. De az azúrkék legények még mindig 4:2-re
vezetnek, és a mérkőzésből már csak nyolc – dehogy nyolc, már csak hét perc van hátra.

És akkor kap Faragó egy labdát. Tíz méterre az olasz kaputól. Fogja, tunkolgatja, tűnődik, mihez
kezdjen vele. Akkor Gyarmati megint behörög valamit azzal az érdes hangjával.

– Lőj, Tonó!



Faragó kinéz.
– És ha elszúrom?
Gyarmati vijjog, mint a sirály:
– Akkor is!
– Kérlek! – mondja Faragó, akit meg lehet győzni. Elereszti a labdát, s a következő pillanatban –

halleluja, hozsánna és evoé – apró ficnikre szakad Alberrani hálójának bal felső sarka. Rettenetes
gól, iszonyatos gól, döbbenetes gól, csodálatos gól.

– Na ugye – mondja Gyarmati.
– Ez a világ legegyszerűbb játéka – mondja Faragó.
Aztán a trükköt a következő hét – nem, már csak hat! – perc során még háromszor megismétli.

Jesszusom, ha egy bolt megindul.
A harmadik negyed végén mi vezetünk … tetszik érteni, mi vezetünk! – 5:4-re. Három gólt lőttünk,

az olaszok egyet sem. Na de hát úgyis világos volt az első perctől fogva, hogy ezt a meccset nem is
tudjuk elveszíteni.

A negyedik negyed elején Sante Marsili kap egy négyméterest. Be is lövi a szégyentelen. 5:5. Na
és? Ki figyel oda? Hiszen ez a világ legegyszerűbb játéka. Ezt a játékot nekünk találták ki. 1 perc 18
másodperc van hátra. Tizenkét méterre az olasz kaputól megint Faragóhoz kerül a labda. Most már az
egész közönség kórusban ordítja:

– Lőj, Tonó!
– Kérlek – mondja Faragó.
6:5!
Négykézláb vonszolom ki magam az uszodából. De csak azért, mert tolókocsi nincs kéznél. Egy

győztes meccs után csak mozgás- és gondolkodásképtelen roncs az ember. Tessék csak meggondolni,
mi van, ha elveszítjük ezt a mérkőzést. Illetve … jóságos ég, hát hogyan veszíthettük volna el? Kinek
jutott az eszébe ilyen képtelen gondolat…

Egyébként: boldogság a tetőfokon. Még senki sem mondja, de valahogyan mindenki tudja: ez volt a
legfontosabb, baj most már nem érhet, tizenkét év után újra olimpiai bajnok a magyar vízilabda-
válogatott.

Még négy meccs hátra van. Ha csak az eredményeket nézi az ember – az NSZK és Hollandia ellen
5:3, Románia ellen 9:8, Jugoszlávia ellen 4:4 –, csupa didergés, csupa vacogás, csupa rémület.

A valóságban: egyenes, könnyed, kényelmes út. Mindig ők jönnek miutánunk. Az elején
elszaladunk, és akkor ők már hiába loholnak. Az NSZK ellen 4:1-re vezetünk, Hollandia ellen már
5:1-re, a románok is mindig két góllal vannak mögöttünk.

Na és Jugoszlávia?
Jugoszlávia, kérem, ezúttal már nem számít. Jugoszlávia ellen már akármi lehet az eredmény. Mert

1976. július 26-án este – az utolsónak következő mérkőzés eredményétől teljesen függetlenül –
olimpiai bajnok a magyar csapat.

Állnak a dobogó tetején. Megszólal a himnusz. Ez az, amit nem lehet megszokni. Egyszerre
vörösödik el tizenhárom pár szem. A gyerekeké ott a világ tetején, Gyarmatié meg az enyém itt a
kispad mellett.

A könnyek ugyanolyanok, mint Münchenben voltak. Meleg, sós víz.
Az érzés egy kicsikét más.
Nagy taps. A főlelátón egy csomó fiatal kanadai gyerek magasra emel egy vörös transzparenst.

Másfél méteres fehér betűkkel ez áll rajta: „Faragó!!!”
Senki se kérte rá őket.



Nagyon befutottunk.
Gondolatban magasra emelek még tíz másik transzparenst is. Ugyanakkorákat. Molnár Bandi,

Cservenyák Tibor, Szívós Pisti, Sudár Attila, Konrád Feri, Csapó Gabi, Gerendás, Horkai és Kenéz
Gyuri nevével.

Este meg állunk Gyarmati Dezsővel az olimpiai falu felhőkarcolójának tetején, Montreal nyári
csillagai alatt. Csend és nagy-nagy üresség. Hát most már minden megvolt. Világbajnokság, Európa-
bajnokság, olimpia…

– Szabad folytatni? – mondja csendesen Gyarmati.
Ez az a kérdés, amelyikre sosem kell válaszolni. Mert mindkettőnkben rögtön felötlik a másik

kérdés is, amire viszont teljesen világos a válasz:
Lehet abbahagyni?



JÖNKÖPING
Ott hagytam abba, hogy nem hagytam abba. De bár abbahagytam volna…
Igaz néhány évig futott még a szekér. Az események egymásba érték, istentelenül megpördült a

kerék, ahány év, annyi világszám a pólóban. Montreal után alig vésték márványba a nevünket, máris
kellett rohannunk Svédországba.

EB-ügyekből kifolyólag.
Na, gurul velünk a busz a repülőtérről a város felé, a szőke kis stewardess folyton azt mondja:
– Jöncsöpping … Jöncsöpping…
Így. Csővel és két p-vel.
Mélyen analitikus elme az enyém, ezúttal is kénytelen vágyóik a dolog mélyére hatolni.
– Na ide figyeljen, aranyoskám – mondom.
– Ha egyszer úgy írják: Jönköping … magácska miért ejti szakadatlanul úgy, hogy Jön- csöpping?
Vonogatja a vállát, amely törékeny és mégis kerekded, tehát vonogatásra elsőrendűen alkalmas.
– így kell mondani, úgy kell írni.
Még firtatnám egy darabig, de Gyarmati leint. A csapat előtt, hogy sülne ki az a galambszürke

szeme.
– Hagyd abba. Nem mindegy?
Mindegynek speciel mindegy, de az elmém attól még analitikus marad.
– Legalább azt árulja el: mit jelent ez a szó, hogy Jönköping?
Megint a váll és újra vonogatva.
– Nem tudom. Semmit.
Hogyhogy semmit? Gyarmati megint közbeszól.
– Állítsd le magad. Miért kell egy városnévnek bármit is jelentenie?
– Na hallod, ez a legkevesebb.
– Igen? Hát akkor mondd meg nekem, mit jelent az, hogy Salgótarján?
A város kicsi, kedves és mindenféle növénytől zöldell. Kilométereken át gurulunk egy nagy víz

mellett. Ez a Wättern-tó. Hideg és szürke, mint a Gyarmati szeme.
Bikinis leányka áll a parton. A hóna alá kap egy kis drótszőrű foxit és simán begyalogol a vízbe.

Nyakig. Aztán csak üldögél. A foxi velőtrázó vonyítások közepette úszik vissza a partra. Montgomery
diktált ilyen iramot Montrealban a száz gyors hajrájában.

– Hány fokos lehet a víz? – kérdem a stewardesst.
– Ilyenkor nyáron megvan ez talán tizenhárom is.
Hálaimát rebegek, hogy nem vágyóik drótszőrű foxi Jönköpingben.
Kinn lakunk a sztráda mellett. Fehér bungalók a zöld gyep körül, ez a Három Huszár Hotel. Amíg

süt a nap, minden rendben, de ahogy jön az árnyék, távoli jegesmedvék vérszomjas csaholását lehet
hallani. A gyerekek üres perceikben többnyire a füvön hasalnak és hallgatják az igét. Mintha
leeresztettek volna néhány atmoszférányit a montreali hangulatból. Valahogy túlságosan hivatásszerű
lett a dolog. Európa-bajnokságot kell nyerni? Természetesen felvállaljuk. A kuncsaft rendel, az iparos
szállít. Hívjon, jövünk.

Gyarmati fogadásból ugrik egy szaltót, hátha felrázza a társaságot. A fogadást megnyeri, utána egy
hétig húzza a lábát, persze csak akkor, ha a csapat nem látja. Tekintély … tekintély … Ha a csapat
látja, akkor csak befelé sántít, mert egy kapitánynak ezt is kell tudnia:

Én is fogadok. Mindenkivel külön-külön ötven koronába. Hogy az Európa-bajnokság végéig
lefagyok öt kilót. Egy hétig koplalok, és amikor már úgy érzem, hogy zörögnek a csontijaim s a



pergamenszerű bőr recseg az arcomon, megint felállok a mérlegre.
Öt kilót híztam.
Fizetek, mint egy Csekonics, hazaérve aztán közlik, hogy pici csalafintaság esete forog fenn,

ugyanis tápszert tettek a reggeli teámba.
Az ötven koronáikat persze visszaadják.
Néhányan.
Forintban.
Sárosi Laci hiányzik.
Montreal után fogta magát és elköszönt a válogatottságtól. Nagy rendező volt, klasszikus karmester,

felejthetetlen vízicsaták során az admiralitás első lordja. A Halasy-Markovits féle játékmestereik
hagyományainak a folytatója. Amellett aranycsillagos lovag, a testet öltött tisztaság.

Azt mondta, hogy a munkáját nem tudja összeegyeztetni… meg, hogy a csapat szelleme most már
nem egészen olyan, amilyennek ő szeretné…

Én csak másodedző vagyok, a végletekig szerény és csaknem önköltséges társadalmi munkás itt
Jönköpingben, hát szakadjon rám az ég, ha állást foglalok ebben a kérdésben. Csak úgy meditálok…

Jó gyerekekre persze mindenütt szükség van. Jó, ha vannak. De hát bitang egy sport ám ez a póló,
komisz kamaszok vadászterülete. És miféle kígyó az, amely valami őrült ötlettől vezérelve egyszerre
csak a szájába nyúl és – hoppá! – kihúzza a saját méregfogát?

Ezer szerencse, hogy a következő napok során kiderült: maradt azért még méregfogból egy-kettő, ez
a csapat Jönköpingben harapni is tudott.

A többit a jegyzőkönyvi hitelesség kedvéért…
1977. augusztus 14. Magyarország-Szovjetunió 7:5. Nem rossz ómen – kezdetnek. A derék és

nagytermészetű Csapó Gabi már a 34. másodpercben fecnikre szaggatja Klebanov hálóját.
– Halihó! – mondom. – Ha minden fél percben csak egy gólt lövünk, 56:0-ra győzünk.
Gyarmati úgy néz rám, mintha elloptam volna a babaruháját. Pedig ő is tudja, hogy ez a szovjet

válogatott még nem világverő együttes. A montreali sokkból igyekeznek tőkét kovácsolni, fiatalítanak,
és ehhez idő kell. A negyedik negyedben 5:5, de Gerendás bekotor egy rém furfangosat. Aztán Wolff
Péter lő akkora gólt, hogy két réteg leég a lasztiról, mire a felső sarokba ér.

Augusztus 15. Magyarország-Jugoszlávia 4:3. Gyarmati utazás előtt – óh, a kapitányi lélek.
rejtelmei! – fényesre borotválta a fejét, most mégis szemlátomást őszül. Én a mérkőzés végére –
rostosat is kell fogyasztani! – megeszem a kisipadot. Két sportember emelkedik soha nem látott
magaslatokra ezen a mérkőzésen.

Az első Fuchs úr. A páratlan hírű és annál is páratlanabb képességű játékvezető, akit – ki tudja,
miért? – csak Abbé néven tisztel a vízilabda nedves világa. Ez a jóságos és többé-kevésbé tehetős
antwerpeni gyémántkereskedő most úgy dönt, hogy minden eddiginél csillogóbb csillogásokra
macerálja a magyar vízilabda nyersgyémántját.

Négy negyeden át bennünket köszörül.
Sípol és kiállít, sípol és kiállít. Öt emberelőnyt ad nekünk. És tizennégyet a jugoszlávoknak!
Kilenccel többet!
Musturék tehát kilenc góllal is megnyerhetnék a meccset.
Hát nem nyerik.
Mert a mi kapunkban egy szent ember áll nagy fókabajusszal. Molnár Bandi olyan csodákat

produkál, amelyekhez képest – teszem azt – a víz tetején sétálni dévaj gyermekjáték. Mark Spitz hét
olimpiai aranya bakfitty ahhoz képest, amit Molnár Bandi csinál ezen a meccsen.

Előfordult, hogy négy másodperc alatt három bivalyerős jugoszláv csatár ötször lőtte rá a labdát a



magyar kapura. Két méterről. Fel jobbra, le balra, hosszan középre, röviden a sarokra … az Endre
valamennyit kivédte. Lidércnyomás volt. Azon vettem észre magam, hogy a kispad tetején állok és
fisztulás hangon sikoltozom. Nyolc keze nőtt Molnárnak, fel is tettem magamban, hogy ezután csak
Siva istenasszonynak fogom becézni, mert a hindu folklórban is járatos vagyok. Repült és kiütötte.
Egyik sarokból a másikba. Mindig volt ott valaki, felkapta, megint rálőtte. Ez erről húzta, az arról
pattintotta, emez emerről sodorta, amaz amarról pöckölte. Ez elment vadászni, az meglőtte…

De Bandinak aztán lehette.
4:3-ra győztünk, és amikor az időmérő utolsó dudája megszólalt, Fuchs Abbé csalódottan csapott

öklével a levegőibe.
Sosem fogom megtudni, mi múlhatott neki ezen a mérkőzésen.
Meccs után persze dajkás gügyögések közepette tapogattuk Molnár Bandinak azt a tűzfal méretű

hátát, elmondtuk szépnek, okosnak, sőt, még fiatalnak is, de ő csak a bajszát húzogatta szabadkozva.
– Most mit vacakoltok? Ezért jöttem ide, nem?
Augusztus 16. 6:6 a nyugatnémetek ellen… Nna, van valami nyomasztó, hogy ezekkel a gyerekekkel

mi mindig csak remizünk.
Augusztus 17. 6:3 Románia ellen. Formalitás.
Augusztus 19. 5:3 Hollandiával. Ez is.
Augusztus 20. 4:2 a spanyol válogatott ellen. Szintúgy.
Augusztus 21. Na lessék. Az olaszok ellen már teljesen mindegy. Mi úgyis elsők vagyunk, ők meg

már úgysem lehetnek. A recept világos. Ha nincs tét, van játék. Piff- paff-piff … rakéták és
csillagszórók. Tréfák, szonettek, népmesék, ditirambok vízilabdában elrebegve. 8:7-re győzünk.

Megint mi vagyunk az Európa-bajnokok.
De hát most mit vacakoljunk?
Ezért jöttünk Jönköpingbe, nem?



NYUGAT-BERLIN
1978 nyarán a sors akaratában megnyugodva keltünk útra, hogy Nyugat-Berliniben megnyerjük az

esedékes világbajnokságunkat. A csapat együtt volt, az ellenfeleket előzőleg több tornán félunott
mosollyal vertük és Nyugat-Berlin jó kis város. Mit mondjak: inkább latin, mint germán és ez nagy
szó. Az ottaniak mondják is nagy büszkén:

– Mi kérem, nem németek vagyunk, hanem berliniek.
A Kurfürstendammon minden szombat délutántól fogva karnevál van. Vásárosok, bohócok, verklik,

céllövölde, sör és pattogatott kukorica. Külön szám, hogy a bennszülöttek még becézik is ezt a
világhíres sugárutat. Kurfürstendamm (Nagyherceg út) helyett Kuh-damm (Tehén utca). Ezt némileg
alátámasztja, hogy szex is akad minden mennyiségben. Ezzel kapcsolatban támadt is egy érdekes
kalandom, de persze nem kell mindjárt a legjobbra gondolná, hiszen családos ember vagyok. A pornó
mozik és a borsos sztereo-diák mellett akkoriban terjedt el a Kukucs-bárok intézménye. Az ügy
bődületesen primitív. Az ember bedob egy márkát, akkor a falon kinyílik egy fél szemre való
kukucskáló és az ember benézhet egy terembe, ahol lágy zenére pucér leányzó csinál úgy, mintha
táncolna. Egy perc elteltével a diafragma zár, s a látvány eltűnik.

A múlt kísértett – ó, verőfényes gyermekkor, jöjj vissza egy szóra! – rögtön eszembe jutott, hogyan
műtöttük meg annak idején azzal az átok Kiss Egonnal az Élelmiszeripari Technikum mikroszkópját.
Arra gondoltam, hogy az én műszaki érzékem mellett semmiből sem állna eltávolítani ezt a diafragmát
is, mert meddig tart az. Aztán gyorsan elhessegettem az ötletet. Még diplomáciai bonyodalmakra
vezethetett volna a dolog. És a hölgy nem volt egy Mona Lisa…

Nyugat-Berlin minden világbajnokságok legváltozatosabb időjárásával nyűgözött le bennünket. Hol
esett, hol szakadt. A buszra várva a társaság túlnyomó többsége naponta háromszor is bőrig ázott.
Már persze a legokosabb, legkulturáltabb agyú egyedek kivételévél.

Ugyanis valahányszor a busz befordult a sarkon, a megálló szomszédságában álló telefonfülkéből
két világsztár bújt elő csúnya zöld melegítőben. Egy emberfeletti méretű, ronda bajusszal megvert
szemüveges egyén, meg egy édes, aranyszőke gyerek. Az első Szívós Pisti volt. Ő a csapatkapitány
jogán bérelhette ki magának a telefonfülkét esernyő helyett. A második pedig – mégis mit gondolnak?
Persze maximális örömmel adtam volna át a helyem a csapat bármely más tagjának, mert a szívemen
rajta van a tizennyolc karátot jelző próba, de hát nem lehetett. A Pisti mellett már csak én fértem be a
fülkébe.

Néha annak is megvan az előnye, ha az ember … hogy is mondjam csak? – középtermetű.



A telefonfülke emlékét egyébként márványtábla őrzi lelkem mélyén. Megrögzött hazafi vagyok
ugyanis és ez a telefonfülke naponta százszor is a turáni találékonyság, a szittya élni akarás, a kuruc
zsenialitás színhelye volt.

Valamelyik zseniális gazember rájött, hogy az automata vonalat ad, ha az érme bedobására szolgáló
nyílásba beszikráztatnak egy gázöngyújtóval. Amikor értesültem erről, a nagy nyugalom langyos teje
áradt el egész lényemen. Biztosra vettem: ezek után mindig mindent csak mi nyerhetünk. Mert aki
ekkora szemtelenséget képes kitalálni, azon a pokol kapui sem vesznek erőt, hiszen az ő zsebében van
a kulcs.

Mindenesetre tény, hogy a közeli trafikokból percek alatt eltűnt az összes gázöngyújtó és pici
csapatunk tagjai a következő napok során kiterjedt távolsági beszélgetések tucatjait folytatták.
Istenem, Új-Zélandon is élnek magyarok…

Hát persze pólózgattunk is.
A világbajnokság nagy esélyesei a nyugatnémetek voltiak.
Ne tessék csodálkozni, igenis, a nyugatnémetek.
Nem mi mondtuk, ők mondták.
Fioriu, a csapat román edzője mindenkit meggyőzött arról, hogy ezt a világbajnokságot – hazai …

pardon, félig-hazai… pályán – csakis ők nyerhetik.
Esküszöm, volt is ebben valami. Évek óta forrt, alakult valami ebben a csapatban. Egyszerű,

kemény, gyors, fegyelmezett pólót játszottak, mi már hosszú ideje csak döntetleneket csináltunk velük.
És nem is mindig mosolyogva.

És egészen nagynak mutatkozott az amerikai csapat is. Miért is ne? Úszni mindig tudtak, labdázni
mindig tudtak, semmi különös nem lett volna abban, ha végre egyszer sikerül összehozniuk a kettőt.

Aztán egyiküknek sem jött össze.
Hajmeresztő, milyen csekélységeken múlik…
A nyugatnémetek a jugók ellen játszották a sorsdöntő meccsüket. Ha győznek, ők jutnak a négyes

döntőbe és Csirkovics dr. roppant legényei újra elbúcsúzhatnak.
Erre mit csináltak a nyugatnémetek? Fogták ezt a fontos meccset és kivitték a spandaui uszodába.

Délután kettőkor kezdtek, az eső szakadt. Kétszáz szurkoló nézte őket csüggedten. Illetve kétszázegy.
Rudolf Hess is talán, a sarkon komorkodó baljós börtön egyetlen foglya.

A harmadik negyed végén a nyugatnémetek 3:2 ne vezettek. Aztán a jugoszlávok egyenlítettek és
huszonhat másodperccel a vége előtt a negyediket is belőtték.

A végén megszólításommal tüntettem ki a nyugatnémet csapat mesterét. Hirtelenjében nem is
emlékszem, románul folyt-e a beszélgetés vagy magyarul.

– Na nézd csak, Fioriu – mondtam én lásd be, hogy szamárságot csináltatok. Ha már itt van nektek
ez a hazai – pardon, ez a majdnem hazai – pálya, miért derogál kihasználni az előnyeit? Ha a
stadionba viszitek ezt a meccset, akkor eljön hatezer szurkoló és egyszerűen győzelemre ordítanak
benneteket.

– Teljesen igazad van, főnök – mondta ő, már ahogyan ez illett is.
Felbukkant persze Sárkány Miklós is, okos képpel bólogatott.
– Megmondtam előre. Megmondtam előre.
Miklós bácsi akkor már évek óta nyugdíjban volt, de nem veszítette el azt a bámulatra méltó

képességét, hogy mindent megmondott előre. Legalábbis utólag.
Az amerikaiak pedig az olaszokkal játszottak egy zsibbasztó mérkőzést. Ha győznek, ők jutnak a

legjobb négy közé, Lonziék vehetik a kalapjukat és akkor a mi sorsunk is egészen másként alakul. Ezt
persze akkor még nem tudtuk … elfelejtettük megkérdezni Sárkány Miklóst.



És az amerikaiak zsebre vágják az olaszokat, masnikat úsznak köréjük, szalagokra szakítják őket és
a harmadik negyed végén 4:1-re vezetnek.

4:1 … három gólos előnyt egy negyeden át megőrizni… vicc. Tojásfejű aggastyánok képesek rá.
Retardált kisgyerekek, akik inkább a humán tárgyak iránt fogékonyak. Dekadens származású
zárdanövendékek.

Az olasz kispad megőrzi józanságát.
Lonzi két öklével fenyegeti az eget és harsányan zokog. Gigi háromszor körüllszaladja a medencét,

majd felrohan az olimpiai torony tetejére, hátat fordít az egésznek és vadul csörgeti zsebéiben a
slusszkulcsait. Gigi egy ősz szívkirály, három divatüzlete van Rómában, most meg képes és elpusztul
nekünk a torony tetején.

És akkor jön Gianni.
Gianni de Magistris.
A karcsú világpólós, a mosolygó balett-táncos, az erőszak vad ellensége. Jön Gianni és egy

negyeden át mindent csinál. Lenyeli a labdát, tatárbifsztekké aprítja az ellenfél marcona
izompacsirtáit, kiissza a medencét, új alapokra helyezi a játékot és – istenkém! – lő három gólt.

– És ezt fogtam én le Montrealban – mondja Sudár Attila.
– Mintha magamat látnám – mondom én.
– Ugye megmondtam? – mondja Sárkány Miklós.
Odamegyek Monte Nitzkowskyhoz, az amerikaiak edzőjéhez, mert páratlan tudásom tárházát mindig

örömmel nyitom meg a gyengék, elesettek, valamint az éhezők előtt.
– Mit mondott Napóleon? – kérdem.
– Tudja a jóisten – adja a meglepettet.
– Azt mondta, hogy a legyőzött ellenfelet addig kell üldözni, amíg meg nem semmisül.
– Ezt mondta?
– Ezt mondta. Ebből is látszik, hogy a pólóhoz gőze sem volt. Mert ha én a harmadik negyed végén

4:1-re vezetek a kétszeres olimpiai bajnok előtt, akkor én a negyedik negyedben nem arra hajtok, hogy
7:l-re nyerjem a meccset, hanem befalazom a kapumat és foggal-körömmel őrzöm az előnyömet.

– Teljesen igazad van, Gyurika.
Mikor nincs?
Szóval, a döntők döntőjét az olaszok ellen játsszuk. Már a kezdet döbbentő. Nyugat-Berlin merőben

új dolgot produkál. Most nem esik az eső.
Havazik. Nem kérem, nincs tévedés. Esküszöm mindenre, ami szent, – és ennek utána is lehet nézni

– 1978. augusztus 28-án este 7 órakor havazott Nyugat-Berlinben.
– Ez nekünk fór – próbáltam pszichologizálni az öltözőben. – Jobban megszokhattuk. Nálunk mégis

csak több hó esik, mint az olaszoknál.
– De nem augusztus 28-án – mondta Faragó, mire nekem már el is ment a kedvem az egész

pszichológiától.
A következő másfél óra során egy kicsit az élettől is.
Győznünk kell, de nem győzünk!
Pedig hogy kezdődik … jesszuskám, milyen prímán kezdődik.
Piff-paff-puff … Faragó lő egy óriási akciógólt. A lelátó megszólal, Nyugat-Berlinben is Tonó a

sztár. Szavalókórus:
– Go, go, Far-ragó!
Az olaszok lőnek kettőt emberelőnyből, mi lövünk kettőt megint akcióból. Faragó és Horkai. 3:2 a

második negyed vége. A mi javunkra.



Szünet. Könyörgök. Imádkozom.
– Gyerekek … uraim … ezek az olaszok csak egyetlen vacak góllal verték Ausztráliát…
– Stimmel – mondja Horkai. – Aztán a szovjetet is, meg a jugókat is…
Nem veszik a pszichológiámat, hiába.
De Magistris lő egyet emberelőnyből, Sante Marsili szintúgy. Most ők vezetnek. Aztán Giannit

állítják ki és Horkai egyenlít. 4:4… De 4:4 még nekik jó. 4:4 még nekik jó! Kiállítanak egy olaszt.
Nem lőjük be. Kiállítanak még egy olaszt. Az utolsó perc. Vékony pulykahangokat hallatok,
összekarmolom magam, a ruháimat szaggatom… Ezt sem lőjük be.

Olaszország csapata a világbajnok.
Ügy látszik, augusztus 28-án mégis náluk esik több hó.
Sánkány Miklós jön.
– Ugye meg…
– Persze, persze, Miklós bácsi. Te megmondtad.
Este egy siralomházban vacsorázunk. Az orleansi szűz megégetése habostortás burleszk volt ehhez

képest a némafilm hőskorából.
– Ezt abba kell hagyni – mondja Gyarmati Dezső percenként tizenháromszor, csak úgy saját

magának.
Én meg ülök az asztal mellett és – mit csináljak – bőgök, mint az anyátlan szamár.
– Na gyere – mondja Csapó Gabi –, szikráztatok neked egy interurbánt a telefonfülkében. Felhívjuk

Karády Katalint, megkérdezed, hogy ityeg a fityeg.
De ez sem dob fel.
Utálok veszíteni!



BELGRÁD-RIJEKA
Április vége van.
Legalábbis a naptárban.
A valóságban június közepe.
Tudniillik Jugoszlávia felé utazunk és ilyenkor ahány kilométert tesz az ember délnek, annyival

tavaszabb a tavasz. Fák, virágok, napsütés, csuda meleg illatokat árasztó mezők … szóval az egész
cugehőr.

A földkerekség következő hét legjobb csapata köszörüli a körmeit. Először írták ki a Világ Kupát
és ezek a csacska gyerekek azt hiszik, hogy akármelyikük is elviheti az orrunk elől.

Gyarmatinak lóg az orra mellettem, ami nála persze alaphelyzet.
– Úgy kell nékünk ez a tonna, mint a hátbavágás. Ha megnyerjük, az rossz, mert akkor megint mi

leszünk a favoritok és jövőre, az olimpián mindenki ránk vigyáz majd. Ha elveszítjük, az is rossz,
mert akkor mindenki okoskodni kezd: „Hogyhogy? Ezek tavaly elvesztették a világbajnokságot, idén a
Világ Kupát? Lehet, hogy mindörökre elfelejtették pólózni?" És egyszerűen leírnak bennünket.

Időnként súlyt helyezek rá, hogy ellentmondjak. Megszoktam, hogy mindig igazam van, de ilyenkor
aztán legfőképpen.

– Hülyeség – mondom. – Ez a torna csakis a mi malmunkra hajthatja a vizet. Ha megnyerjük, az jó,
mert akkor mindenki a fejéhez kap … hohó, ezek még mindig a világ legjobbjai … és félni kezd
tőlünk. Ha elveszítjük, az is jó, mert akkor a kutya sem vigyáz majd ránk és egyenesen
felsomfordálunk a moszkvai dobogó tetejére. Ez az utóbbi azonban csak logikai bravúr tőlem,
gyakorlati jelentősége nincsen, mert a Világ Kupát mindenképpen megnyerjük.

– Ne mondd – ironizál a kapitány. – Faragó nélkül?
Igaz, az avantgardista gólgyáros nincs velünk. A szezon ugyanis akkora csattanóval indult, hogy az

egész magyar vízilabdasportnak egy teljes évig csengett a füle.
Elmondom.
Keresetlen szavakkal és a pőre igazság mániákus szeretetétől át meg áthatva.
Vasas-FTC bajnoki meccs a Komjádiban. Markovits Kálmán vezeti, aki bírónak éppen olyan jó,

mint amilyen játékos volt. Most viszont rászáll Faragóra. Okkal vagy ok nélkül, a későbbiek
szempontjából teljesen mindegy. Kiállítja. Egyszer, kétszer, sőt harmadszor is. A harmadik kiállítás
után a játékos – mint tudjuk – nem térhet vissza a vízbe, cserével kipontozódik.

A Tonó szemében kis lézerek gyulladnak, tisztán látható, hogy nem boldog, amit meg is tudok
érteni. Odamegy Markovitshoz és őt is informálja bánatáról.

– Magad is nagy játékos voltál, tehát tudnod kell: nekem semmi szükségem arra, hogy gyengébbek
ellen olyan szándékos szabálytalanságokkal próbálják élni, amelyek háromszori kiállításomat
vonhatják maguk után. Ilyen körülményeik között megértheted, hogy a magam részéről semmiképpen
sem gutírozhatom az eljárásodat.

Az eszmei mondanivaló legalábbis ez. Lehetséges, hogy a szavak valamivel markánsabbak, e téren
nem garantálhatom az abszolút szöveghűséget, mert talán még a nyomdafesték is belepirul. Markovits
Kálmán szó nélkül hallgatja, az arca egy fáraóé.

Másnap fegyelmi. Faragó Tamást két bajnoki mérkőzésre eltiltják. Markovits is ott van, a
jelenlévőik állítása szerint két-három metszően gúnyos mondattal ugratja a nevetőgörcstől amúgy is
távol álló Tonót.

Ebben nem hiszek. Azt hiszem, Markovits Kálmán készakarva sosem cukkolt még senkit. Csak a
modora olyan felsőbbséges, hogy néha ökölbe szorul a bicska az ember zsebében.



Fegyelmi után kétkapus edzés. Vasas-Honvéd. Faragó a Vasas játékosa, Markovits a Honvéd
edzője.

Tonó az öltözőben készülődik, és egyszerre csak azt mondja, de teljesen nyugodt hangon és minden
látható indulat nélkül:

– Na, aki látni akarja, hogyan pofozom meg Markovitsot, most jöjjön velem.
Pár srác egyből elkíséri. Nálunk az öreg Beketow óta imádják a cirkuszt. Felmennek a lépcsőn,

Tonó végigsétál a parton, szép nyugodtan odalép Marikovitshoz és állja a szavát.
Egyszer.
A második előtt Dömötör Zoli közéjük repül és lefogja Faragót.
Tonót egy évre eltiltják, aztán rögtön indul a mentőakció is. Mégis olimpiai bajnok ugyebár … meg

az egyetemes magyar vízilabda érdeke…
Markovits nagyszerű gesztust tesz. Ami megtörtént, megtörtént, változtatni úgysem lehet a dolgon,

ha Faragó kijelenti, hogy sajnálja az esetet, ő a maga részéről visszavonja a feljelentést, sőt kéri a
büntetés törlését.

Faragó azonban nem áll kötélnek, bár a honi póló kórusban kérleli.
– Amit csináltam, csináltam – azt mondja. – A büntetés jogos, szavam sincs ellene, vállalom.

Végre is valamit valamiért. De hát miért mondjam azt, hogy sajnálom, amikor egyáltalán nem
sajnálom?

Furcsa?
Furcsa!
Bizarr?
Bizarr!
Okos?
Tudja az ördög.
Semmiképpen sem vagyok hajlandó igazságot osztani, mert nekem is kevés van. Hétpecsétes

véleményem azonban, hogy pofonnal az égvilágon semmit sem lehet elintézni.
Ebben pedig szakértő vagyok, mert pályafutásom során a legszerényebb számítás szerint is

minimum tízezer hatalmas pofont kaptam.
Igaz, hogy csak a vízben.
Belgrádba úgy robbantunk be, mint az oroszlánok. Az olaszok ellen kezdtünk s úgy vertük 5:2-re a

világbajnokot, hogy közben ledér históriákat meséltünk egymásnak.
Az oroszlán-szindróma másnap is tartott, de akkor már leginkább Gyarmati gyakorolta.
A második negyed végén a szovjet legények 3:2-re vezettek és Dezső – a jó ég tudja, miért –

iszonyatosan begorombult a mi partunkon ágáló kis jugoszláv játékvezetőre. Igaz, hogy többet
mutogatta a zászló egyik végét, mint a másikat, de egy felvilágosult korban ilyesmi nem lehet többé
kibékíthetetlen konfliktusok forrása.

Azt mondják, az emberi test kétharmad részét mindenféle levek adják. Ott ültem Gyarmati mellett a
kispadon és a saját fülemmel hallottam, hogyan rotyog és sistereg benne ennek a kétharmad résznek
minden cseppje. A kis jugoszláv játékvezető minden egyes ítéletére felpattant és előbb a ma ismert
élő nyelvék, később a rég kihalt és azóta klasszikussá vált idiómáik mindegyikén hintette válogatott
fohászait.

A kis jugoszláv játékvezető először rémülten, később pedig hitetlenkedve figyelte Dezső többé-
kevésbé indokolt tirádáit, végül aztán szélesen elvigyorodott és nagy délszaki gesztussal rálegyintett a
kapitányra.

Ezt nem kellett volna tennie.



Gyarmati Dezső átrepült a légtéren. A foga úgy csikorgott, mintha kuplung nélkül tették volna
rükvercbe. A balhorgot egészen mélyről indította … és akkor ott termett Csapó Gabi, hátulról
duplanelzonba fogta Dezsőt és így az 1979-es esztendő második végzetes pofonja sosem csattant el.

Tűnődnöm kellett.
Dömötör Zoli és Csapó Gabi. Két világklasszis center. Két olimpiai bajnok. Két halhatatlan

figurája a pólónak. De Zoli tíz évvel idősebb. A reflexei talán megkoptak egy picikét, neki csak az
első pofon után sikerült lefognia Faragó Tonót. Csapónak még az első pofon előtt Gyarmatit. Ami
persze ég és föld.

De tessék csak kiszámítani… hány ember sorsa alakul másképpen, ha Csapó fogja le Faragót és
Dömötör Gyarmatit…

Na, ez volt a dráma.
A következő pillanatban beállt a burleszk, mert ezt a két homlokegyenesen ellentétes műfajt a

pólóban még egy tizedmásodperc sem választja el egymástól.
Odalépett a kispadhoz Mr. Mahony, a zsűri amerikai tagja. Szép szelíden megveregette Gyarmati

vállát, nyugalomra intette.
– Be quiet!
Közben pedig Lemhényi ellopta a zsűri asztaláról Mr. Mahony majmát.
Queenie tranzisztoros csodamalom volt, elemekkel, nyomtatott áramkörökkel működött és mindent

tudott, amit egy tranzisztoros csodamajom csak tudhat. Eszegetett, iszogatott, bólintgatott, sétálgatott
és kívánatra eldalolta a „Glory, glory hallelojah”-t. Mr. Mahony egy lépést sem tett Queenie nélkül,
mert nagy az isten állatkertje – már ami a tranzisztoros csodamalmokat illeti. Hát ezt a Queeniet lopta
el Lemhényi Dezső a feljebb körvonalazott drámai pillanatban a zsűri asztaláról. És a következő
napokban kiderült, hogy a Vörös Brigádok, valamint a Cosa Nostra becenévre hallgató nemzetközi
bűnszövetkezet málé kiscserkészek gyülekezete a pólóvilághoz képest. Queenie kézről kézre járt,
naponta más ország fiai rejtették el a zokogó atya szövetségesei elől.

A tranzisztoros csodamajmot nyolc napra rá, a Világ Kupa bankettjén Gianni de Magistris adta
vissza Mr. Mahony-nek. Persze ünnepélyes keretek között.

Ami a magyar-szovjet mérkőzést illeti… azt 4:3-ra megnyertük.
A döntők döntőjét már Rijekában játszottuk az amerikaiak ellen. Mi ott álltunk egy vesztett ponttal

(megint remiztünk az átok nyugatnémetekkel!), ők ott álltak két vesztett ponttal. A gólarányuk viszont
jobb volt, szóval, ha megnyerik a meccset, övék a Világ Kupa.

Erre a mérkőzésre egy alacsony termetű hadvezér, a vízilabda Napóleonija speciális és
győzhetetlen taktikát dolgozott ki. Arra építettem, hogy az amerikaiak kosaras és rögbis hagyományaik
alapján számháborúnak tekintik a labdajátékokat. Az emberelőnyös helyzetek kihasználására
begyakoroltak nyolc-tíz változatot és valamennyien megtanulták a kódot.

– Nyolc A! – kiáltotta a csapatkapitány, és akikor mindenki tudta: te mégy erre, én megyek arra, ő
adja onnét, te kapod emumét…

Jó, hát majd egy kicsit megkeverjük őket. Abban maradtunk, hogy emberhátrányban nem területet
védünk, hanem az öt mezőnyjátékosunk szorosan rááll a kapunkhoz legközelebb helyezkedő öt
amerikaira, a leghátulsó jobb oldalát viszont hagyjuk magára, csináljon, amit akar.

A többi kész mulatság volt.
A „Nyolc A”, „Kilenc B” most semmit sem ért. Nem mehetett egyik erre, másik arra, harmadik

amarra, mert nem engedtük őket. Egyikük kivételével valamennyit keményen megmarkolásztuk.
Szerencsétlen leghátulsó jobb oldali megkapta a labdát, aztán csak bambán nézelődött.

– Mi van? Miért nem mégy te erre, ő meg arra, ha egyszer Hat C”?



Aztán adott egy rossz passzt, amit megszereztünk és sátáni kacajok közepette húztuk el az időt, amíg
kiegészült a rablóbanda.

Közben időnként megléptünk és Sudár Attila lehetetlen szögből három akkora gólt lőtt, mint ide
Rijeka. A vízilabda a világ legegyszerűbb játéka. Legalábbis addig, amíg győz az ember.

A Világ Kupát tehát megnyertük.
Minthogy pedig ziccert ma sem szívesen hagyok ki, hazafelé Gyarmati fülébe súgtam az év

legpimaszabb mondatát:
– Most képzeld el, mi van, ha még Faragó is játszhat…



MOSZKVA
Szép az élet, trallala! Süt a nap a Luzsnyiki uszoda felett, csuda kék fények táncolnak a vízen, a

hangulat remek. Élénk szellő dudál, még Faragót is feldobja.
– Nagy város – mondja. – Itt még a szél is nagy.
Utolsó edzésünk a rajt előtt. Aztán majd pólózunk tíz napig, merő formalitás az egész, az aranyakat

úgyis nekünk készítik a népi viganóba bújtatott leányok, trallala.
Kozák Mihály bukkan fel a lelátó tetején. Az MTI munkatársa. Ő az az ember, aki „Holnap történt”

címmel indíthatna lapot, mert azt is tudja, hogy a jövő héten mi lesz majd a magyar sportban. A partra
most nem jöhet, rettenetesen vigyáznak ránk. Öt emelet magasságból ordít lefelé:

– Szóljatok, hogy engedjenek be!
A banda rögtön veszi a lapot és tüntetni kezd Kozák ellen.
– Figyeljétek azt az embert! – ordít Molnár Bandi.
– Huligán! – szirénázik Horkai.
– Terroriszt! – bömböl Csapó Gabi.
Misi kétségbeesetten sikoltozik a szellős magasságban.
– Ne hülyéskedjetek. Meg vagytok őrülve?!
A nyalkabajszú rendőr gyanakodva nézegeti.
Ha már itt tartunk … azon kevesek közé tartozom, akik láttak rendőrt elpirulni. Moszkvai rendőrt.

Nem csekélység.
Az úgy volt, hogy mindannyian kaptunk egy flepnit s ezt állandóan a nyakunkban kellett viselni.

Raita volt a színes portrénk – megelégedéssel konstantáltam, hogy még mindig milyen szép színeim
vannak –, az aláírásunk, a nacionálénk, meg minden. Ezzel a flepnivel aztán mindenhova bemehettünk
olimpiaügyben.

Na, egy svéd leányzó közeledett a falu bejáratához. Svéd leányzó – ez ugyebár külön kategória.
Tejszínhab és őszibarack. Nyírfaerdő és bárányfelhő. A melegítője nyakig zárva, flepni sehol. A kis
rendőr udvariasan tisztelgett a kapuban és intett a fejével, hol a flepni.

A svéd leányzó erre szélesen elmosolyodott, lehúzta a cippzárat és szétnyitotta szélesen a melegítő
blúzát.

Ebben a pillanatban az ifjú rendőr feje olyan lila lett, mint egy túlfőtt cékla. A svéd leányzó
melegítője alatt ugyanis nem volt semmi.

Illetve, csak egyvalami volt.



A flepni.
Később a gyerekek bementek a vízbe, pancsikáltak, labdázgattak, végül Gyarmati négymétereseket

vezényelt.
– Faragó lövi! – mondta.
– Még mit nem? – szólt ki Tonó. – Hogy elszúrjam és mindenki engem szidjon? Mert ugye még az

is elképzelhető, hogy kapufáit lövök. Így … meg így … meg így…
És négy labdával gyors egymásutánban mind a három kapufát telibe lőtte.
Nagy zsonglőrprodukció volt.
Akkora, hogy Tonó másnap, a romának ellen megismételte.
Tudja a jóég, akkor már nem lelkesedtem érte annyira.
Mert a moszkvai olimpiával beállt a magyar vízilabda nagy mosolyszünete, és azóta sem ért vágat.
Most elmondom, hol vesztettük el az 1980-as olimpia vízilabdatornáját.
Először elmondom egész egyszerűen és rögtön utána rettentő bonyolultan. Mert tudom,

olvasótáborom hatalmas és az a legkevesebb, hogy minden igényt kielégítsek. Nem beszélve arról,
hogy világszerte vízilabda-szurkolók százmilliói szomjazzák az igazságot. Galambősz nagyanyák és
marcona hadfiak. Reszkető aggastyánok és tűzrőlpattant menyecskék. Százmillió sóvárgás és
kétszerannyi szem kereszttüzét érzem magamon, ami zsenáns, de azért kötelez valamire.

Szóval….
1980. július 24. Világrangadó. A hatos döntő első mérkőzése: Szovjetunió-Magyarország. A

negyedik negyed közepén vagyunk. Pontosan 2 perc és 26 másodperc telt el. Capuani, az olasz bíró
négyméterest ítél a szovjet csapat javára. Felállok a kispadról és hátat fordítok. Úgy érzem, hogy le
kell nyelni az ádámcsutkámat, különben pattogni kezdenek a koponyáim varratai. A szovjet csapat
5:4-re vezet. Hogy eddig mi volt, az teljesen mellékes. Eddig már minden volt. Bravúr és blamázs.
Villogás és fakulás. Mindegy. A lényeg, hogy ebben a pillanatban mindennek vége. Grisin fogja meg a
sárga lasztit. Grisin egy sápadt katapult. Egy sorozatvető 9-es sapkában. Egy úszógatyás Katyusa. Ha
belövi, már két góllal vezetnek. És mi két perc alatt három gólt sosem lövünk a szovjet válogatottnak.
Mi az, hogy belövi? Persze, hogy belövi…

Persze, hogy nem lövi be…
Valami torz ordítást hallok. Torokbajos ősgyík ordíthatott így az őspáfrányok alatt. Lehet, hogy én

ordítottam?
Molnár Bandi … bajszos kövér angyal! … repül, tornászik, bukfencezik, odaér és kiüti…
Te jóságos ég, ha ez nem dobja fel a csapatot! A kivégzést elhalasztották. A mártír feje már a

tuskón volt. A bakó emelte a pallost, és akkor habzó lovon bevágtatott Molnár Bandi és kivédte a
négyméterest. Gyerünk, gyerünk. Kedvező széllel a világtengerek meghódítására…

Ott van, ni. A sansz, a lehetőség, a diadal. Fél perccel ezelőtt még a pokol minden kínját zúdítottam
volna Capuani fejére, mert négyméterest ítélt ellenünk. Az áldott jó, a szentéletű, a liliomos Capuani
fejére, aki most – halleluija, örvendezzünk! – négyméterest ítél a mi javunkra.

Tetszik érteni?
6:4 (helyett 5:5 lesz! Ég és föld. Átok és áldás. Kárhozat és mennybemenetel. Micsoda különbség!

Vereség és győzelem…
Az egyszer fix, hogy 5:5 után száguldani kezd a társulat, minden kiegyenesedik, ami görbe volt és a

maradék két percben lövünk még kettőt. De egyet biztosan. Ez kétszerkettő, ez alapvető pszichológia.
Négyméteres a javunkra.
Ki lövi?
Egymásra néznek. Aztán sehová. Gerendás? Ez az ő meccse volt. A négyből hármat ő lőtt. Egyet



akcióból, egyet létszámfölényben, egyet négyméteresből.
Most nem vállalja. A szériaelmélet alapján? Lehet, hogy igaza van.
– Faragó – mondja Gyarmati.
Tonó odaáll, fütty ... és... és ... és! ... telibe lövi a felső kapufát.
Aztán minden és mindenki összeomlik.
Ugyebár világos? Ahelyett, hogy ... de mit magyarázzam? Egy elveszett meccs visszajött azzal,

hogy Molnár kivédte és újra elveszett azzal, hogy ...
Kész.
Itt vesztettük el az olimpiát.
1980. július 24-én, a szovjet-magyar mérkőzés negyedik negyedében, 2 perc és 55 másodperc

elteltével.
A kapufa vastagsága tíz centi. Tiz centiméteren múlt… te jóságos ég, mi minden múlt azon a tíz

centiméteren!
Egy olimpiai bajnokság.
Tízmillió ember - jóbarát! - öröme.
A magyar vízilabdasport harmadik aranycsapatának megítélése. Ha bemegy az a négyméteres …

békességgel akaszthatják szögre az úszónadrágot. Mindenki úgy emlékszik rájuk – ránk! – mint
kedves, jópofa hősök seregére, angyalok csapatára. Így viszont…

Hát ez az egyszerű magyarázat.
Most jön az összetett.
Eszem ágában sincs, hogy vádló ujjaikkal mutogassak dr. Faragó Tamásra – ő volt az. Tonó minden

idők egyik legnagyobb vízilabdázója. Sőt: az „egyik” szót talán ki is hagyhatnám az előző mondatból.
Az én csacska kis feljegyzéseimből is kiderül, hogy ez az extraméretű állatorvos a világ minden
vizében csodákat művelt. Meg művel még azóta is. Történelmi tény, hogy sérülten játszott
Moszkvában, Minden meccs előtt injekciózni kellett a vállát. A négyméterest ki is lehet hagyni. Grisin
is kihagyta, mégis olimpiai bajnokságot nyert a szovjet válogatott.

Hát akkor?
A melegszívű olvasó bizonyára észreveszi, hogy én ezt a kapufát szimbólumnak szánom. Ingmar

Bergman kétségkívül magasztosabb dolgokban látott szimbólumot, de én egyszerű ember vagyok. E
tekintetben legfeljebb Charlie Chaplin büszkélkedhet az én szellemi rokonságommal. Ő egy
luftballonban látott szimbólumot, amelyre a világ térképét pingálták, de abból is szomorkás ügy lett,
mert csakhamar elpukkadt. Akár a magyar vízilabda luftballonja, azon a kapufán.

Érzésem szerint tehát ebben a kapufában jutott kifejezésre, öltött testet mindaz a kétely,
bizonytalanság, amely a válogatott olimpiai fölkészülését kísérte.

Nevezetesen…
1. Ez a csapat – egy csomó kimagasló és egymással teljesen ellentétes egyéniség – nyolc éve

játszott, edzett együtt. Már enyhén szólva is unták egymást. Semmiképpen nem kötelező, hogy egy
csapat tagjait turbékoló szeretet fűzze egymáshoz a forró testvéri egyetértés jegyében. Németh Jaimesz
és Halasy Olivér sem együtt járultak a szentáldozáshoz. Puskás és Czibor sem egymás szájából
csócsálták a falatot. Éppen elég, ha elviselik egymás jelenlétét. 1980-ban nálunk már ez sem mindig
ment.

2. Ebből következett, hogy az edzéseik is döcögtek. Egymást figyelgették: „Ha ő csak annyit, akkor
én miért ennyit?” „Ha neki az szabad, akkor nékem ez miért tilos?” Voltak kivételek. A Világ Kupát,
mint tudjuk, Faragó nélkül nyerte a csapat. Faragó most kétségbeesett erővel készük bizonyítani –
amire egyébként semmi szüksége sem volt –, hogy rá igenis szükség van. Megszállott módjára



dolgozott, az önérzetének tartozott azzal, hogy az olimpián különleges bravúrokat produkáljon. így
sikerüli aztán szétszaggatnia a vállát.

3. Gyarmati Dezső 1973-as székfoglalójában a legszélesebb demokratizmus elvét hirdette meg.
Csupa egyetemistával, diplomás emberrel volt dolgunk. Mindannyian tudtuk, mit akarunk,
mindenkivel mindent meg lehetett beszélni, bárkinek a véleményét meg lehetett hallgatni. Sőt, érdemes
is volt meghallgatni. Na, most jött a nagy fellazulás, a kapitánynak váltania kellett. Vezényelni,
fegyelmezni, őrmesterkedni, büntetni. Nem jött be. Sem a szép szó, sem a keménység. Túlérett a
társaság, már semmi sem jött be.

4. Keserves ügy volt Sudár Attila tartós sérülése és ezt aztán sikerült még keservesebbé
varázsolnunk. Attila vállát hosszú hónapokon át vizsgálták a földkerekség legválogatottabb
professzorai. Olyan fájdalmai voltak, hogy edzeni sem tudott. A szőke fogorvos kulcsember volt,
utolsó mohikánja a tisztán szerelő hátvédek törzsének. Tépelődni kellett, hogyan pótolhatnánk a
pótolhatatlant. Felmerült a hasonló típusú Görgényi szerepeltetése. Görgényi tagja volt a világbajnoki
csapatnak, aztán Montreal előtt kimaradt a keretből, olimpiát nem nyerhetett, csalódott emberként
éldegélt azóta is. Az új lehetőség valami görcsös munkára serkentette. De hát kiderült, hogy hat év
kihagyás után már nem tud lépést tartani. Tragikus volt újra elbúcsúzni tőle. Az egész társaságot
nyomasztotta.

5. Nem volt nehéz kiszámítani, hogy Montreal óta éppen négy évet emelkedett a csapat korátlaga.
Egyikükön-másikukon ez meg is látszott. Próbáltunk fiatalítani. Ez nem hozott egyértelmű sikert. így
inkább altatgattuk, hitegettük magunkat. Jött a Carter-féle bojkott híre. Az Egyesült Államok és az
NSZK tehát nem lesz ott Moszkvában. Az olaszok visszaestek, a szovjettel és a jugókkal az olimpiát
megelőző tornákon nagyjában egálból játszottunk… Szóval, ha döcög is, ha lefelé megy is… ezek a
rendkívüli gyerekek még egyszer, utoljára megrázhatják magukat és akkor majd csak lesz valahogyan.

Szó, ami szó, nem lett.
Másnap 8:7-re kikaptunk a jugoszlávoktól. Pedig nem is Fuchs abbé vezette a mérkőzést.
Méltóztassék csak elképzelni, kérem mélységes tisztelettel (most már muszáj ilyen udvariasan

beszélnem a kegyes olvasóval, mert két vereség után igazán nincs miért hőzöngenem) … szóval
kaptunk ezen a meccsen tíz emberfórt. És ebből csak hármat sikerült kihasználnunk. A jugók kaptak
nyolcat, bevágtak belőle hatot. Ha csak az akciógólok számítanának, 4:2-re miénk a győzelem. De hát
óh, igazságtalanság! – nem csak azok számítanak. Mert az emberelőnyöket ki kell használni. Legalább
úgy, mint a jugoszlávok tették. Piff-paff-puff … benn is van. Másodpercek kérdése. Valakit mindig
üresen hagyunk Molnár Bandi kapuja előtt, a védőink szerte bogárzanak, a bajuszos ember percenként
öt évet öregszik a kapuban és másodpercenként tíz évre való becsületsértést zúdít mindenkinek a
fejére.

Nem kéne ám, hogy így legyen.
Mert kidolgoztam ilyen esetre egy bombabiztos taktikát. Napóleont azt különbözteti meg tőlem,

hogy jópár centivel kisebb. Nemcsak férfiúnak, hadvezérnek is.
Könyörögve kértem őket: álljon be Szívós Pisti a kapu jobb oldalára, Csapó Gabi pedig a kapu bal

oldalára. Molnár Bandi maradjon középen. Jöjjenek ki derékig, emeljék fel mindkét karjukat. Nincs
csatár a világtengerek hátán, aki ezt a szálfaerdőt képes lenne átlőni.

Csakhogy ehhez kinn kell maradni a vízből. Mozdulatlanul hosszú, hosszú másodpercekig.
Megpróbálták.
Aztán elvetették.
Fárasztó volt.
Már nem bírták.



Tizennyolc másodperc van hátra. A jugoszlávok 7:6-ra vezetnek. Most villan valami. Egy régi
rakéta. Horkai szerel, indul, vágtázik. Öt jugoszláv torpedóromboló üldözi. A balkezes angyal neki
sem veselkedik, szinte a vízről pattintja kapura a labdát. 7:7… megváltó 7:7. Tizennyolc másodperc
van hátra, egy pont végre a zsebünkben, ördög vigye, de szerények lettünk.

És akkor Petrasovics, a kis osztrák játékvezető hirtelen ledobja magáról az angyali köntöst, hirtelen
kaján sátánná változik. Hat másodperccel a mérkőzés vége előtt kiállítja Gerendást, újabb
emberelőnyt ad a jugoszlávoknak…

Nem, ne tessék azt mondani, hogy és akkor mi van?!
Ne tessék azt se mondani, hogy eddig mi kaptuk a több emberelőnyt, ez afféle látszatdolog csupán,

álgesztus az ellenfél félé, íme, látjátok milyen jóságos vagyok, most benneteket segítlek … hasznát
úgysem veszitek, mert hat másodperc alatt el sem lehet jutni az ellenfél kapujáig.

Ne tessék ezt mondani, mert a labda máris ott van a mi kapunknál. Sőt. A jugoszlávok kezében.
Szöglet.

Magas íven jön be a labda, majdnem lesodorja a medence fölött himbálózó reflektorokat. Ki érhet
el egy ilyen beívelést? Tűzoltósági tolólétra kellene hozzá.

Ott van ni!
Gopcsevics emelkedik és emelkedik és emelkedik … a holdat lekanalazná az égről, a csillagokat

gyűjtene csokrétába, aztán onnét, a felhők alól úgy húzza be a labdát a kapunk felső sarkába, mint…
Mint?
Igen, pontosan úgy, ahogy Szívós Pisti csinálta ugyanezt boldogabb időkben.
8:7.
Két másodperccel a vége előtt.
Valami megint fojtogat. Nyolc kis ember meleg vízbe mártogatott esernyőket nyit ki a fejemben.

Ennek az osztrák játékvezetőnek trafikja van Bécsben. Odalépek hozzá és nagyon csendesen, de pici
szívem teljes megvetésével informálom:

– Tudod Petrasovits, ha dohányoznék, akkor sem vennék tőled cigarettát.
Tetszik talán emlékezni, nyolc évvel ezelőtt a müncheni olimpián hasonló helyzetben életveszélyes

fenyegetéseiket üvöltöztem Marculescu szeme közé.
Most meg…
Hiába, fejlődik az ember.
Az öltözőben egyetlen hang. Markáns és szűnni nem akaró monológ. Most jövök rá, hogy én a

parton szinte még nem is hallottam Molnár Bandi hangját. A vízben mondja, mondja persze, amúgy



kapus módra, de szárazon szava sincsen.
Hát most pótolja.
Alapos, minden részletre kiterjedő jellemrajzot ad mindenkiről és ajánlásokat is mellé, hogy kinek

mit mikor kivel és hogy kit mi hányszor és miért…
Ha nagyon őszinte akarok lenni: egyedül neki van joga most mindehhez.
Jön a rossz hír: az újságírók várnák ránk. Gyarmati arca kemény és szögletes, mint egy

betonbunker.
– Akarsz nyilatkozni?
– Neeem – mondom nyomorultul és teljesen vékony hangon. – Majd ha győzünk.
– Jól van – mondja. – Megyek.
És megy.
Egy Dugovits Titusz.
Az interjút a Népsport közölte. Most meg én.
– Hogyan értékeli a szereplést?
– A két sorsdöntő találkozót egy-egy góllal vesztettük el. A szovjet csapat közepes teljesítménnyel

is megérdemelten nyert. Pedig, ha a szovjetek egygólos vezetésénél értékesítjük a négyméterest, vagy
kihasználjuk valamelyik emberelőnyt, akkor döntetlen. Ebben az esetben talán a jugoszlávok elleni
mérkőzés is megvan. Mindenkinek tisztelem a véleményét, de szerintem Csirkovicsék ellen a
pontosztozkodás igazságosabb lett volna. Ebben a vereségben a bíró is benne volt, Csak egy példa: 6
másodperccel a vége előtt kiállította Gerendást. Ilyen apróságokon, egy-egy gólon múlik, hogy
széthullik-e egy csapat.

– Kivel elégedett és kivel nem?
– Nem baj, ha csak arról szólok, akivel elégedett vagyok?
– Nem, hiszen a válaszban úgyis minden benne van.
– Molnár.
– És?
– Nincs és. Epizódjaik, felvillanásaik a többieknek is voltak. A teljesítményük azonban nem

egyenletes.
– Akadályozta valami a felkészülést?
– A felkészülés zavartalan volt. A csapat mindent teljesített, amit kértem, de úgy látszik, keveset

kértem, s ezért nem sikerült csúcsformába kerülni. Úgy éreztem, ebben a csapatban még így is benne
van egy olimpiai aranyérem. Tévedtem!

Kutya legyek, ha összebeszéltünk.
Ugyancsak kutya legyeik, ha az adott helyzetben én ezt ilyen higgadtan össze tudtam volna hozni.

Még órákkal később is szorgalmasan fulladoztam, s a gyomrom olyan volt, mint valami őrült jojó.
Arra gondoltam, hogy fogok egy transzparenst és végiggyalogolok az olimpiai város közutain:

„Azért is lesz még magyar vízilabda!”
Erről később aztán mégis letettem.
Arra a napra ugyanis esett már egy demonstráció Moszkvában.
Előzmény: bizonyos nyugati körök már az olimpia előtt kilátásba helyezték, hogy okvetlenül

megadják az alkalmat és látványos tömegmegmozdulások formájában követelnek majd ezt, azt, amazt.
Nos, ebből mindössze egy jött össze, ez azonban számomra örökre felejthetetlen marad az

impozáns méreteivel, erőt, elszántságot árasztó megnyilvánulásaival.
Felbukkant az olimpia forgatagában egy igen érdekes figura. Vézna, inkább göthös fickó volt,

visszataszító kétágú szakállt viselt, amely a derekáig ért. Vastag szemüveg, farmer, saru mezítlábra és



valami éktelen, tarkabarka turbán. Az atlétatrikóján elöl ez állt: „Készülj a túlvilágra!”, hátul meg:
„Bánd meg bűneidet!” Többnyire a kamerák előtt sürgölődött, hátha rákerül a földkerekség összes
képernyőjére, fontos volt neki a nyilvánosság. Ha valaki fényképezni akarta, rém előzékenyen reagált.
Balerinás pózba vágta magát és ujjaival kecsesen szétcsippentette a szakállát, hogy látszódjék a
trikóján a felirat.

Nos, ez az ürge egyszer csak bejelentette, hogy holnap délután pontosan fél háromkor
demonstrációt tart, akit érdekel, menjen ki a Vörös térre, majd csodát láthat.

A szakállas állta a szavát. Fél háromkor megjelent és odabilincselte magát a GUM áruház egyik
korlátjához. A látványos tömegtüntetés pontosan három percig tartott. Akkor jött egy rendőr, kinyitotta
a bilincset és felkérte a szakállast, menjen a csudába, mit hülyéskedik itt.

Kisült, hogy az illető az olasz homoszexuálisok szövetségének az elnöke és egyenlő jogokat követel
a sorstársai számára.

Ez ellen nekem szavam sem lehetett.
Persze, tessék csak egyenlő jogokat adni. Nekik is, meg a világon mindenkinek.
Csak – az isten szerelmére – kötelezővé ne tegyék!
Na, a jugoszláv meccset követő délután aztán megint alaposan hókon vágott bennünket a balsors.

Ezen az olimpián mi voltunk a végzet kedvenc pofozógépe s kaptunk is tőle akkorákat, hogy a fal adta
a másikat.

Szóval, néhány órás távollét után betoppan a kis szobánkba Gyarmati Dezső és sápadt, mint a
lőcsei fehér asszony.

– Az ördög vigyen el – mondja részint az ágyra, részint meg magába roskadva –, megint csináltam
egy marhaságot. Irtózatos tehetségem van ahhoz, hogy időnként tönkre tegyem az életemet.

Kisült, hogy vásárolt egy neppertől három ikont… Hát istenem, kinek hogyan. Van, aki italba fojtja
bánatát, Gyarmati Dezső – diplomás műtörténész – a pravoszláv egyházi művészet alkotásaiban
keresett enyhülést bánatára.

Okosabb lett volna, ha jól berúg. Mert ezt az ikonügyet reggelre nem lehetett kialudni.
A nepper dörzsölt fickó volt. Régóta űzte az ipart. Összevásárolt a fővárosban néhány filléres

giccset, a pamutgombolyaggal játszadozó cicuskák és a pataknál szomjukat oltó szarvasok szintjén.
Ezzel leutazott falura, betért a régi házacskákba, olyan idősebb szántóvetőket keresett, akik nem
rendelkeztelek műtörténészi diplomával, és cserét ajánlott. Újat kínált ósdiért. Modern fővárosi
szarvasokat szúrágta, füstös s a klerikális reakció által sugallt szentképekért.

A rendőrség tudott a nepperről. Hetek óta figyelte. Gyarmati Dezsőt – a szó szoros értelmében
tetten érték.

A megtorlás szörnyű volt. Tessék elképzelni: Gyarmatinak vissza kellett adnia a képeket. Aztán
irgalmat nem ismerő módon közölték vele, hogy az ügyet ezzel lezártnak tekintik. A képek összértéke
a négyszáz rubelt sem haladja meg, így fellebbezésnek helye nincsen, Gyarmati hiába ágál, hiába
tiltakozik, a dolognak semminemű folytatása sem lehet.

Ez volt hát az ikon-ügy.
Esküszöm, hogy a teljes igazságot vallottam, csakis az igazságot és a színtiszta igazságot.
Hogy a végtelenül becsületes és mindörökre jóságos szívű olvasó netán másképpen hallotta?

Lehetséges. Előfordult már ilyesmi. Azt hiszem azért, mert kis ország vagyunk, és egyszerűen fel kell
nagyítanunk a dolgokat, hogy valamicskével fontosabbnak érezhessük magunkat. Talán ezért hisszük
el inkább azt, amit suttogva közölnek velünk. Szinte elképzelni sem tudom, mi történne, ha egyszer az
igazságot suttognánk egymás fülébe?

Állításaimat egyébként objektív módon igazolni is tudom.



Akárki meggyőződhet róla, hogy a Kreml toronyórája ma is a helyén van s a Blazsennoj
székesegyház kupoláinak leltára is teljes.

Ennyi sorsszabta mélyütés után persze nekem is vigaszra volt szükségem.
Előző nap történt, hogy Vlagyimir Szalnyikov valami fantasztikus dolgot művelt. A víz feltalálása

óta először 15 percen belül úszta az 1500 métert. Tizenöt darab percen belüli százat
egybeszerkeszteni… istenem…

Arra gondoltam, hogy lemegyek az uszodába, váltok néhány biztató szót Szalnyikovval. Hátha
lefotóz valaki bennünket együtt és akkor ország-világnak elhíresztelhetem, hogy a szőke legény is
mindent nekem köszönhet, Vlagyimir Szalnyikovból is én csináltam embert. Emlékszem, Münchenben
Marik Spitzet tüntettem ki a megszólításommal, és akikor prímán bejött a trükk.

Na, végigsétálok a parton, egyből kiszúrom a vékony, sápadt gyereket, odalépek hozzá,
megveregetem a vállát:

– Bravó, Szalnyikov – mondom neki. – Ocsin karasó, Szalnyikov…
Vermes Albán ott áll a közeliben és még a szemüvege is rajtam röhög.
– Észnél légy – mondja. – Az a Feszenko.
Feladtam.
Nekünk ezen az olimpián semmi sem sikerült.
Illetve…
Hát a maradék három mérkőzésünket azért megnyertük. Keservesen, fogcsikorgatva, tisztességgel.

Harmadik lett a csapat. A magyar válogatott a moszkvai olimpia eredményhirdetésekor is felállhatott
a dobogóra.

Sovány vigasz?
Sovány, mert kövérebbhez voltunk szokva. De … hadd vigasztaljam magamat…
A jugoszláv aranycsapat nagy korszaka a müncheni olimpián ért véget. Botrányos körülmények

között. Az utolsó mérkőzés végén kiosztották a játékvezetőt, és az öltözőben pozdorjává verték az
ellenfél fél csapatát.

A szovjet válogatott 1972-ben megnyerte az olimpiát. Montrealban nyolcadikak lettek. Nyűgösen,
morcosán búcsúztak, a sértődött világsztárok egyik meccsükre ki sem álltak, a Nemzetközi Szövetség
nagy szigora dirigálta őket vissza a vízibe.

A mi búcsúnk azért szebb volt. De, ha szebb is, azért mégsem szép és mégiscsak – búcsú…
Hazafelé két teljes órát hallgattunk a gépen. Még én sem láttam lehetőséget a szamárkodásra, ezért

inkább mérleget csináltam.
Nyolc évet töltöttem együtt ezzel a lelombozódott társasággal. Nyertünk egy olimpiát, egy

világbajnokságot, két Európa-bajnokságot, egy Világ Kupát. Mennyi részem volt nekem mindebben?
Egyáltalán: ki voltam én a Gyarmati-éra magasröpte idején?

Talán pályaedző, taktikai gegmen. Afféle kedélyes Sancho Pansa a kapitány önmarcangoló Don
Quijote-ja mellett. Más szem, amelyik esetleg valami mást is észrevesz.

Hangulatfelelős is egy kicsit. A Kicsi, akinek szükség esetén mindig támad egy marha ötlete, és aki
nem húzza fel az orrát, ha hülye vicceket csinálnak vele.

Olykor menedzser. Ügyintéző.
– Nézd – mondta nekem néha a Leghivatalosabb Szerv –, itt van ennek vagy annak a srácnak a

lakáskérelme. Mi elintézzük, de a szolgálati út betartása mellett hosszú ideig eltarthat. Vedd a
kezedbe, neked mindenütt vannak haverjaid.

Nem csekély elégtétellel szögezem le, hogy mindezt társadalmi munkában csináltam. Soha
semmiféle kasszához nem járultam fizetésért vízilabdaügyben. Ez aztán mindenféle találgatásokra



adott okot kis hazámban.
– Szeret sütkérezni mások sikerének fényében, azért lóg velük állandóan…
– Imád utazni…
– Nagy üzleteket bonyolít le külföldön … világos…
Érdékes, hogy a legegyszerűbb megoldás senkinek sem jutott eszébe. Te jóságos ég, lehet, hogy ez

a kis ürge szereti a vízipólót és azért csinálja?
Külön szám volt, hogy ugyanez a probléma évről évre hivatalos szinten is felmerült. Minden

túráról ki akartak húzni.
– Kárpáti? – mondták Gyarmatinak. – Őt miért alkarod elvinni?
Dezső néhány évig türelmesen magyarázott. Szakmai indokokat sorakoztatott fel, érvek sorozatával

állt elő. Végül aztán kijött a sodrából.
– Miért viszem? – kérdezett vissza. – Hát azért, mert ötezer forintot fizet nekem havonta.
Tudja isten, talán még arra is hajlandó lettem volna.
De a parton töltött nyolc év csak egy kis töredéke volt az én zöld-fehér korszakomnak. 1945-ben

lettem az FTC tagja, és ez azóta sem változott. Erős a gyanúm, hogy most már nagyjából így is marad.
Anyagiasság? A jóég a megmondhatója, szeretem a pénzt. De a jóég azt is megmondhatja, hogy én a
Fraditól pólóért soha egy huncut vasat nem kaptam, A mi időnkben ez még nem volt divat.
Emlékszem, 1968-ban az OTSH megkérte a még aktív olimpiai bajnokokat, tegyenek javaslatokat a
sportáguk színvonalának emelésére, írtam egy terjedelmes beadványt – akár hiszik, akár nem, teljesen
társszerző nélkül hogy vezessék be a vízilabdában is a prémiumrendszert. Egy kézlegyintéssel
elintézték. Hazabeszél – mondták. Megvárták, amíg visszavonulok és akkor bevezették.

Akkoriban havi kétezerért dolgoztam a Borforgalminál. Hat másik egyesület is hívott kétszer
annyiért, nem mentem.

Hogy miért?
Tudja az ördög.
Lehet, hogy a Fradit is szeretem?

Gondolom, ezt valahol majd a javamra írják. 1985-ben leszek ötvenéves. Könyörögve kérek
mindenkit… csak semmi túlzás. Eszükbe ne jusson 1985-öt Kárpáti-emlékévnek nyilvánítani. Ha
esetleg lesz egy üres hely a Hősök terén, a királyszobrok galériájában … az nekem éppen elég. Ha
volt az életben szemernyi hibám – az kétségkívül a kóros szerénység volt.

Aztán leszálltunk a Ferihegyen.
Szó, ami szó, nem várt bennünket rezesbanda.



Hegedűs Csaba jutott eszembe, aki már szintén megjárt néhány poklot és néhány mennyországot
sportügyben.

– Ez már így van, öreg – mondta nekem a birkózók moszkvai diadalai után. – Münchenben olimpiai
bajnok lettem, mindenki engem ölelgetett. Montrealban leégtem, éppen hogy máglyára nem küldtek.
Moszkva megint sikerült, most újra én vagyok a kisangyal…

Az olimpia záróünnepségét már televízión néztem. Amikor az aranyos Misa mackó búcsút intett és
világ csodájára elszállt… pár pillanatra összefutott előttem a képernyő.

Elszállt a Misa mackó.
Sok minden elszállt.



MENNYBEMENETEL
Aztán megint egy sikerélmény. Esküszöm, rám fér.
1982 tavaszán kapunk egy levelet Gyarmatival, hogy április 12-én okvetlenül jelenjünk meg Fort

Lauderdale-ben, mert szentté akarnak avatni minket.
Összenézünk: na, Moszkva óta ilyesmi is ritkán esett meg velünk.
A helyzet az, hogy Miamiban 1965 óta működik az Úszópanteon. The Swimming Hall of Fame. Az

úszás halhatatlanjainak csarnoka. Minden évben kiválasztanak nyolcat-tízet az elmúlt idők emberei
közül, s ezek aztán leltári tárgyak lesznek az ő nedves múzeumukban. Kiteszik a fényképeit, az érmeit,
okleveleit, még a levetett gönceit is. Kezdek dagadozni a büszkeségtől. Mark Spitz úszógatyája mellé,
íme, az én nevem is bekerül! Megkapjuk a listát, szerepel már magyar név szép számmal az előző
évek listáin is. Hajós Alfréd, Halmay Zoltán, Bárány István, Székely Éva, Gyenge Vali, a Novák-
lányok, Németh Jamesz, Sárosi Imre, Hunyadfi István.

Pest persze hálistennek mindig Pest marad, mondogatják is szépen:
– Na, a Gyurika megint kibulizott magának valamit.
Ehhez csak annyit, hogy az Úszópanteon elnöke az ifjabb John Kelly. A monacói nagyhercegnő

bátyja, szenátor, többszörös milliomos. Persze dollárban. Szóval most már elárulhatom, hogyan
történt. Félrevontam ezt a csatahajó állú nábobot és azt mondtam neki:

– Idehallgass, Jack, ha szentté avattok, kapsz tőlem egy biztos tippet a szerdai ügetőre. És, ha új
kipufogó kell a Wartburgodhoz, csak bejössz hozzám az üzletbe, és majd csinálunk egy baráti árat.

New Yorkban hóförgeteg, Floridában 30 fokos meleg. Minden fehér, mintha a falak is vulkanizált
napsugárból készültek volna. A társaság nem rossz. Shirley Babashoff, John Naber, David Wilkie és
Jean Boiteux társaságában avatnak szentté.

Állófogadás, ülőfogadás, avatóbeszédek, a tévé mindent egyenesben ad, válaszolni kell.
Minthogy az angol nyelv ismeretében köztem és William Shakespeare között nem a célfotó dönt,

abban maradunk, hogy én magyarul beszélek, és majd Gyarmati tolmácsol.
Aztán kiszólítják Jean Boiteux-t, a helsinki 400 gyors olimpiai bajnokát. Tiszta móka-kacagás a

szónoklata, még a thank you-t is ófelprovánszi dialektusban ejti. És ezalatt merész elhatározás ölt
testet bennem.

– Idefigyelj – mondom Gyarmatinak egy kamikaze elszántságával –, angolul fogok szónokolni.
– Megőrültél – mered rám. – Hiszen nem tudsz angolul.
– Megtanulok – mondom. – Még van tíz percem. Meddig tart az?
Angol szónoklatom – hevenyészett fordításban – nagyjából így fest:
– Tudok sok angol. Tudom sok angol szavak. Szeretem Amerikát, mert szeretem Amerikát. Jobban

szeretem Floridát, mert itt van meleg. Még jobban szeretem Fort Lauderdale-t…
És itt jön a kényszerleszállás. Azt akarom mondani, hogy még jobban szeretem Fort Lauderdale-t,

mert itt papírt kapok a halhatatlanságomról. De az átkozott városka neve az istennek nem jön ki a
számon.

– Fort Laudetfböböböbö… – mondom. – Izé … Fort Lauderdedede…
Hatszor is nekirugaszkodom, hatszor is megbotlik a nyelvem. Gyarmati utóbb elmeséli, hogy

ilyenkor mindig szilaj sztepptáncban török ki, amely élénk ellentétben áll fagyos vigyorommal.
– Egyen meg a fene – mondom végül –, thank you…
Óriási sikereim van.
Istenem, megszokhattam.
Másnap lúdtalppróbát vesznek rólunk az uszoda mellett.



Friss cementréteget kennek fel, sorra rá kell lépnünk, hogy lábnyomainkat megőrizzék az utókor
számára.

Gyarmati kettővel ellőttem áll. Nála még képlékeny a cement, szépen megmarad az a bütykös
lenyomata. Engem viszont már a vállamnál fogva tunkol lefelé a milliomos Kelly. Mert már kezd
kötni az anyag. Még két perc és beépülök a cementbe, ott állok örök időikig, mint saját magam két
lábon járó mellszobra.

Ebből is látható: nem csak az érdem dönti el, hogy valaki milyen mély nyomot hagy maga után.
Hanem az is, hogy milyen kemény a cement.

Nna.
Táviratok is jönnek.
Nabert és Babashoffot Ronald Reagan üdvözli.
Wilkiet Margaret Thatcher.
Én is kapok egy táviratot:
„Siess haza, mert Nicolettet nem vették fel a gimibe.”
Mire lemaradok a gépről. Nem indul.
 – Majd holnap – mondják. – Talán…
Tudniillik közben kitört a botrány a Falkland-szigetek körül, rengeteg angol igyekszik haza, nekik

kell a hely.
Én pedig kénytelen vagyok négy teljes napig Floridában vitorlázni és vízisízni, miközben a

lányom…
Rettenetes az apák sorsa…
Apropó. Még nem is említettem.
Mostanában itt szaladgál körülöttem egy roppant különös emberke.
Péterke hatéves, nagyszerűen úszik, imád mindent, ami gömbölyű. A haja szőke és az arcán annyi

furfang tükröződik, hogy még a szeme sem áll jól.
Csak tudnám, kire emlékeztet?
Hát ugyebár… ha lesz ennek a Kárpáti-rapszódiának még újabb folytatása, azt már majd ő írja…
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