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Pest, 1981. június 6., szombat délután, Népstadion: hatvannégyezer né-
zõ. Telt ház! De nem azért, mert a magyar válogatott játszik fontos tét-
meccset a brit nemzeti tizenegy ellen (s veszít 3:1-re), amelyet az Arany-
csapat 7:1-re alázott meg huszonhét esztendõvel korábban ugyanitt, ha-
nem azért, mert a Budapest–Vidék öregfiúk elõmérkõzésen negyedszáza-
dos szünet után ismét magyar földön lép pályára az immár ötvennégy
éves és két hónapos Puskás Öcsi. A (magyar) nemzet bombázója. Úgy is
néz ki, mint egy több tonnás, kerekded, második világháborús brit (vagy
amerikai) légibomba; ha nincs harminc kiló súlyfölösleg rajta, legalább-
is madridi másodvirágzásának szilfid termetû futballistájához képest,
akkor egy deka sem. Az öltözõben a szintén kigömbölyödött Hidegku-
tiék szokásos ugratásai közben próbálgatja a gatyákat. Szólni kell a szer-
tárosnak, mert egyik sem megy rá. Aztán a régi játszótársak éktelen nye-
rítése közben valahogy begyömöszöli irtózatosan nagy pocakját a „sze-
relésbe”, s indulás kifele, a „pályára”.

* * *

Amit most fogok leírni, azt nem csupán a Népstadiont dugig megtöltõ
nézõsereg még életben lévõ tagjai tanúsíthatják, ország-világ láthatta a
tévé jóvoltából: megint csoda történt, mágia, a közel százkilós emberke,
súlyához és ormótlan potrohához képest iszonyúan fürgén és boszorká-
nyos ügyességgel mozgott az egyetlen helyen, ahol igazán elemében
érezte magát: a futballpályán. Legendás bal lábának spiccével aprókat
tolt a labdán, idõnként fölnézett, s újra bemutatta azt a bizonyos „pu-
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ha” lõtt passzt Budainak, akárcsak tizennyolc évvel korábban Denis Law-
nak Londonban. Igaz, most csak negyven méterre. A nézõk pedig csak
ámultak-bámultak, nem hittek a szemüknek, a látványnak, s persze az
elõzetes ráhangolásnak hihetetlen hatása volt, az a fajta tömegpszichózis
vett fokozatosan erõt az embereken, amilyent körülbelül egy évvel ko-
rábban az MTK pályán éltek át a szemtanúk a Menekülés a gyõzelembe cí-
mû film fõszerepével megbízott PELÉ mozdulatai láttán, vagy a futball-
hoz még csak nem is konyító japán (újabban kaliforniai) tinilányok Da-
vid Beckham ondolált frizurája vagy agyontetovált felsõteste megpillan-
tásakor. Amikor pedig koráról és borzasztó pocakjáról elfeledkezve meg-
villant Pancho szeme, rádõlt a labdára és jó harmincról, bal külsõ rüszt-
tel megdöngette a felsõ kapufát, még azoknak is önkéntelenül tapsra
verõdött a tenyerük, akik nem értenek a focihoz, vagy soha nem szeret-
ték igazán Puskást. A mozdulat maga volt a tökély, a legenda igaznak bi-
zonyult: senki a világon nem tudott azóta sem így, ilyen tökéletesen rúg-
ni, csak õ! Czibornak, örökös bírálójának egyik sokatmondó megjegy-
zése ötlik errõl ismét az eszembe pár hónappal halála elõtt. Benne, egy
kis irigység mellett, õszinte elismerés: „Magyarországon Kocsis, Hideg-
kuti a legnagyobb futballista. És nem más [Puskás] kapta meg a tehetsé-
get a góllövésre? Egyszerûen nem gondolkozott: be volt lõve a bal lába.”

Igen, így igaz, mindnyájan a saját szemünkkel gyõzõdhettünk meg ró-
la! De sajnos arról is, amit a Liebrich-sztori kapcsán föntebb alaposan ki-
veséztünk már: ha ötvennégy évesen ekkorát és ilyen pontossággal tu-
dott rúgni, vajon mire volt-lehetett képes, amikor feleannyi idõs volt, azaz
épp a svájci világbajnokság heteiben? És tovább, mindennek rémisztõ
kontrasztjaként, 1954. július 4-én miért nem bírta legalább hetvenöt szá-
zalékos erõvel meglõni a nehéz, vizes, a németeknek „rendeltetett” lab-
dát? Nincs az a kapus, aki megfogta volna! 

A választ Vetõ József, a Szabad Nép idézett tanúságtétele nélkül is tud-
juk, legalábbis tudni véljük már. Akadt azért ezen az ulibuli mérkõzésen
néhány más apróság is, amely újabb negyedszázad múltán is alaposabb
figyelmet, tüzetesebb elemzést igényel. Ráadásul erõsen összefüggenek
egymással. 

Az elsõ nyilván mindenkinek szemet szúrt: a meccs végén az ered-
ményjelzõ villanytáblára szokása szerint háromszor is feliratkozó Puskás

146 BORSI-KÁLMÁN BÉLA



a nagyérdemû egetverõ üdvrivalgása közepette a dísztribün elé járul, és
meghajol. Nem mélyen, nem alázatosan, de megteszi. Még aprót bic-
cent is a fejével! Megadja Kádár Jánosnak és vezérkarának a minimális
tiszteletet. S persze jelzi azt is, hogy voltaképpen õ is hálás a megbocsá-
tással felérõ meghívásért, mert az neki legalább olyan fontos, mint or-
szága, rendszere, a legvidámabb barakk nemzetközi imázsa javításán
igyekvõ, mert a „fenntartható fejlõdést” nyugati bankkölcsönökbõl fe-
dezni kívánó Kádáréknak. Más szóval ismét megköti a maga paktumát,
akárcsak annak idején Rákosi Mátyással és Francisco Francóval. Kiegyezik
velük. Cserébe pedig, erényeivel és gyarlóságaival együtt újra elfogadtat-
ja magát, megváltja szabadságát. De a gesztusban az is benne van: egyen-
lõ felek találkozásáról van szó, egyezkedésrõl, nem kegyet, még kevésbé
kegyelmet kér. Megint hajszálpontosan tudja: a színjáték mindkét félnek
egyformán fontos. Neki is és a rendszernek egyaránt.

Puskás és Albert

S most vegyük szemügyre a másik epizódot: a második félidõre, bizo-
nyára Hidegkuti, esetleg Szusza helyére beállt a Kádár-korszak kimagas-
lóan leghíresebb s talán valóban a legjobb labdarúgója, az akkor negy-
venedik esztendejében járó, de már galambõsz Albert Flórián. Õ egyi-
ke annak a két játékosnak – a másik Varga Zoltán –, aki, legalábbis a fut-
balltörténészek szerint, legjobb formájában esetleg befért volna az Arany-
csapatba. Épp Hidegkuti helyén, a hátravont középcsatár posztján; per-
sze csak akkor, ha sorozatban játszott volna úgy, mint 1966 nyarán Liver-
poolban, amikor a magyar válogatott 3:1-re ismét „lemosta” a brazilokat
a pályáról Bene, Farkas és Mészöly góljaival. A mezõny legjobbja azon-
ban az élete legkiemelkedõbb produkcióját nyújtó Albert volt; s legin-
kább ezért, s nem 1967-es, egyébként szintén remekül sikerült idényéért
választották meg a következõ évben a kontinens legjobb játékosának. Õ a
magyar futball egyetlen aranylabdása és NEM Puskás! Hogy miért nem, azt
föntebb olvashattuk már. Sõt akadnak olyan, némiképp elfogult véle-
mények, miszerint 1967-ben a szél ellenkezõ irányban fújt, mint hét esz-
tendõvel korábban: a testvéri szocialista országok illetékes voksolói tes-
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tületileg Albertra adták szavazatukat. Ez persze merõ rosszindulat, a „Csá-
szár” minden kétséget kizáróan világklasszis volt, és, ha talán valóban
nem is 1967-es, hanem egy évvel korábbi szezonjáéért s kivált a kétsze-
res világbajnok brazilok ellen mutatott mesébe illõ teljesítményéért meg-
érdemelte, hogy egyszer „hivatalosan” is Európa elsõ számú futballistá-
ja legyen. Az már más lapra tartozik, noha összefügg az eddig elmondot-
takkal: se elõtte, se utána nem játszott ilyen fantasztikusan jól, és fõként
nem szériában. 

Aztán, jóllehet 1969. május 25-én a magyar válogatott 2:0-ra megve-
ri Csehszlovákiát a Népstadionban megrendezett VB-selejtezõn, mi több,
Albert a meccs utolsó perceiben gólt is fejel, sõt június 9-én Dublinban
ismét gyõztes csapat tagja (Magyarország–Írország 2:1), robban a bom-
ba: Borbély Pál, a Népsport vezetõ sportújságírója a lap 1969. június 10-i
számában – mindössze öt nappal Albert végzetesnek bizonyuló koppen-
hágai térdsérülése elõtt – amilyen szokatlanul szókimondó, olyan kímé-
letlenül kemény kritikát közöl a „Császár” középpályásjátékáról s egyál-
talán (társadalmi) státusáról: „Albert kivételes tudású befejezõ csatár, de
mozgáskészségét, fizikai és pszichológiai adottságait figyelembe véve,
úgy tûnik, alkalmatlan erre a posztra” – kezdi (szakmai) bírálatát a ko-
sárlabdázóból labdarúgó-szakíróvá átlényegült Borbély, figyelmen kívül
hagyva, hogy Flóri három évvel korábban ugyanebben a pozícióban nyúj-
totta élete legragyogóbb játékát, majd emígy folytatja: „Egyébként is úgy
érzem, hogy az a különleges helyzet, amit õ a magyar labdarúgásban él-
vez – már-már veszélyes számára. Senki nem mondja meg neki, hogy amit
hétrõl hétre nyújt, az kevés [kiemelés az eredetiben!]. Mi újságírók, szinte
belekapaszkodtunk a csehszlovákok ellen utolsó percben szerzett góljá-
ba, mondván: ezzel elfeledtette kihagyásait. Pedig mindenki tudja, hogy
nem veszi komolyan a válogatott edzõmérkõzéseit, fölényeskedik a ka-
pu elõtt, s ez megbosszulja magát akkor, amikor komolyra fordul a do-
log” – fejtegeti az újságíró. Aztán egy már-már becsületsértéssel egyen-
értékû övön aluli ütést is elhelyez a Fradi centerén, súlyosan belegázol-
va önképébe: „A rangsorolásnál becsúszhatnak apróbb hibák, de »ott kell
lenni« ahhoz, hogy valakit Európa legjobb labdarúgójának válasszanak.
Rendben van, elfogadjuk egykori ifjúsági kapitányának, Hoffer József-
nek a véleményét: az idõ múlik, elképzelhetõ, hogy ma már túl maga-
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sak számára azok a követelmények, amelyeket eléje állítunk. Akkor azon-
ban át kell értékelni a vele való foglalkozás módját is.”

De térjünk csak vissza magára az old boy-találkozóra s próbáljuk ezt is
futballistaszemmel nézni! Ehhez két fontos dolgot feltétlenül tudni kell.
Azt például, hogy bár két évvel korábban Offenbachban már játszottak
együtt a Kickers meghívására létrejött gálameccsen az Öregfiúk Euró-
pa-válogatottjában, de mindenképpen ez az elsõ alkalom, hogy „Öcsi” és
„Flóri” magyar pályán, magyar nézõsereg elõtt mutatkozzék nyilvánosan.

S mit tesz ekkor Albert? Szinte csak és kizárólag Puskásnak passzol! Mint-
ha csak õk ketten lennének a csapatban, és nem még kilenc másik! Ahogy
hozzá kerül a labda, szokásos, szintén jellegzetesen zseniális kígyózó moz-
gásával közel viszi „Öcsihez”, s odaadja neki! Még véletlenül sem más-
nak! Aki futballozott már legalább a kerületi bajnokságban, annak nem
szükséges bõvebben kifejteni, hogy ez mit jelent. Így csak azok kedvéért
írom le, akik sohase rúgtak labdába, vagy a „vasárnapi foci” szintjén re-
kedtek. Följebb, versenyhelyzetben jobbára azoknak passzolnak, akik-
ben bíznak, akiknél, úgymond, „jó helyen van a labda.” Minél jobb já-
tékosnak tartják, minél elõkelõbb helyen van a belsõ erõrangsorban, an-
nál többször adják oda neki. Az viszont szinte kizárt, hogy csak és kizá-
rólag egyetlenegynek passzoljanak. Még akkor sem, ha tudományos vizs-
gálatok igazolják, hogy egyáltalán nem a véletlen mûve, hogy ki, milyen
gyakorisággal és persze kitõl kap használható átadást. Akit jobban ked-
velnek, szimpatikusnak tartják, annak is többször passzolnak, „jobb” lab-
dákat adnak neki, még ha aránylag gyöngébb adottságú is, mint akit nem
szeretnek, netán ki akarnak szorítani a csapatból, vagy egyszerûen nem
akarnak befogadni. Még akkor sem, ha világklasszis az illetõ. Így járt pél-
dának okáért Didi Madridban: pár hónapos kínlódás után szednie kel-
lett sátorfáját.

Itt és most maradjunk annyiban, hogy az kapja a legtöbb és legjobb
passzt, aki a hierarchia, a gúla csúcsán van: az abszolút játékmester, a fõ-
nök, a patron. Ezen a meccsen egyszer és mindenkorra kiderült, s csak
a vak nem látta: a magyar futball történetében ez nem Albert, hanem:
PUSKÁS. S a szintén extraklasszis Albert Flórián ezt az immár történel-
mi tényállást épp azzal ismerte el, mintegy illusztrálta, hogy kizárólag
Öcsit kereste a labdával – és nem fordítva! 
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A magyar futballrapszódia vége

„Öcsi, te jó voltál!”
Az 1981-es találkozónak természetesen van elõzménye: a magyar futball
két óriása személyesen nem elõször találkozott egymással. Barcs 1962-es
könyvébõl nem derül ki, hogy Puskás beszélt-e külön-külön a feltörekvõ
új nemzedék tagjaival, amikor több alkalommal is felkereste õket a chilei
vébén. Vagy, ami valószínûbb, inkább régi cimboráival, az akkor már ob-
sitos Bozsikkal, a visszavonulás elõtt álló Grosiccsal, vagy Sándorral, az
egykori elválaszthatatlan ultipartnerral nosztalgiázott inkább. Barcs rög-
zít egy jelenetet (fénykép is van róla), amelybõl, némi fantáziával arra
következtethetünk, hogy Albertet, Göröcsöt, Farkas Jánost és a többieket
nem kötötték le különösebben a honvággyal és lelkiismeret-furdalással
küszködõ Pancho erõsen önigazoló jellegû sztorijai, s ennek, esetleg csu-
pán a metakommunikáció szintjén, hangot is adtak. Nem lehetetlen te-
hát, hogy rögvest valamilyen látens feszültség keletkezhetett a Rákosi-éra
és a Kádár-rendszer nimbusza között. S azt se feledjük, hogy Puskás ak-
kor még fekete bárány volt, megbélyegzett ember. S így, ha netán valami-
lyen spontán rokonszenv mégis szövõdött volna közöttük, az óvatos Al-
bert Barcsék fürkészõ pillantásai közepette semmiképpen sem mutatta
volna ki, noha kiskamaszként õ is csodálta Öcsit; visszaemlékezéseiben,
akárcsak Sándor, egyetlen jelzõt alkalmaz rá: zseniálisnak találta. Ebbõl ar-
ra következtetek, hogy a személyes kontaktus akkor még nem jött létre
közöttük, s az is egészen biztosnak tûnik, hogy Puskás – kölcsönös elfog-
laltságuk miatt – csak hírbõl ismerte Albertet, saját szemével nem lát-
hatta a futballpályán. Erre pár évet még várni kellett. Az egyik spanyol-
országi kupameccsen, amikor a Fradi 1965-ben megnyerte a Vásárvá-
rosok Kupáját, a VVK-t, s ennek során kivert egy hispániai csapatot, a
Bilbaót, Puskás 1965. április 21-én délután a 2:1-re elvesztett mérkõzést
követõen (a Fradi gólját Varga Zoltán lõtte) szokása szerint bement a
magyar csapat öltözõjébe s a maga harsány, szókimondó módján a kö-
vetkezõ szavakat intézte a leendõ aranylabdáshoz: „Te vagy az Albert?
Azt hittem, jobb játékos vagy!”

Itt most meg kell szakítanom elbeszélésem fonalát, s ki kell merevíte-
nem ezt a baszkföldi öltözõi jelenetet: a rekedtes hangú szentencia egy-
szerre volt igaz – és mélyen igazságtalan! De mindenekelõtt súlyosan sér-
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tõ volt, egy másik férfi önképébe gázolt: Albertet sokszorosan megaláz-
ták, méghozzá publikusan, a nyílt színen, saját legintimebb közegében,
muskétástársai füle hallatára és szeme láttára. Az ilyen kiszólások akkor
is a focisták elevenébe vágnak, szívbe markolóak, ha a kritika a lelátó-
ról egy öblös, borízû hang formájában érkezik, mondjuk a „fradika” va-
lamelyik vezérszurkolója szájából. Ilyenkor, tudjuk, bármi megtörténhet,
az önérzetében frusztrált „célszemély” tudatbeszûkült állapotba kerül, s
letolja a gatyáját a mélyen tisztelt egybegyûltek elõtt, miként az 1956
elõtti Puskás, nem is egyszer: példának okáért 1956. április 22-én vasár-
nap délután a késõbb róla elnevezett Népstadionban (Bp. Honvéd–Bp.
Kinizsi: 2:1.). Vagy, mint a gall Eric Cantona, akinél egy ízben – 1995 ja-
nuárjában a Crystal Palace ellen – annyira felment a pumpa Manchester-
ben egy õt megtaláló drukker cikizésére, hogy a korlátot átugorva egy fej-
re mért brutális karaterúgással vett magának elégtételt.

Itt viszont, Albert, és az egész 1956 utáni magyar futball szemszögébõl,
sokkal rosszabb történt: a Rákosi-rendszer legnagyobb futballsztárja nyilvá-
nított (szak)véleményt a Kádár-kor épülõfélben lévõ bálványáról.

Ráadásul az egyetlen személy, aki ezt szakmailag és morálisan hitele-
sen megtehette. Ne feledjük: Puskásnak, noha már leszálló ágban, 1962/
63-ban és egy évvel késõbb is még spanyol gólkirály, nem ért még véget
megduplázott karrierje, Alberté viszont, bár ezt akkor még nem lehetett
tudni, az 1969. június 15-i koppenhágai szalagszakadással súlyosbított
borzalmas térdsérülés következtében „mindössze” tizenhat évet ölelt fel.
Ennyi idõt tölthetett a nemzetközi labdarúgás élvonalában. Puskás kerek
hét esztendõvel többet: összesen huszonhármat (akárcsak Bodola Gyu-
la), tizenhármat Magyarországon és nyolcat Spanyolhonban – s csak azért
nem egy teljes negyedszázadot, mert ’56 után két idényre elmeszelték.
Igaz, õt elkerülték az igazán komoly sérülések – a Liebrich-taposás ki-
vételével. Az viszont sokkal súlyosabb (sport)történelmi következményekkel
járt, mint Albert balszerencsés, ám szintúgy egyáltalán nem a véletlen
számlájára írható dániai traumája: ez volt a berni vereség – s mindan-
nak, „ami utána következik” – az elsõ számú, mondhatni, legfõbb oka. 

Puskás tehát történelmileg nem is lehetett volna igazságtalanabb az
utána következõ korszak elsõ számú csillagával, mint amilyennek bilba-
ói beszólásával bizonyult. Nem a tizenhárom esztendõs kiskamasz Albert
Flóri tehetett róla, hogy tizenegy évvel korábban azon az elátkozott mecs-
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csen Öcsi nem fért a bõrébe, lerúgták, a döntõben persze mégis játsza-
ni akart, bár saját megítélése szerint is „csak” hetvenöt-nyolcvan száza-
lékos állapotban volt, a magyar futball – s a magyar nemzeti önbecsülés –
viszont újabb jóvátehetetlen presztízsveszteséget szenvedett.

S végsõ soron az sem Albert Flórián bûne, hogy – személyiségjegyei
alapján – a puha diktatúra szûrõjén õ akadt fenn: a Kádár-érának épp
egy olyan karakterû új idolra volt szüksége, amilyen õ volt. Az csupán
külön pech, és a Sors nagyfokú igazságtalansága vele szemben, hogy
– abszolút értelemben s immár történelmileg is igazolhatóan – Puskás fut-
ballistaként tehetségesebb, emberként karakánabb, s mindent összevet-
ve: sokkal szerencsésebb volt nála.

Ennyi szõrszálhasogatás után azt hihetnõk, hogy fenékig ürítettük a
méregpoharat. De a „java” még csak ezután következett. Puskás megint
nem tudta, mit cselekszik, de megtette most is. Egy adat szerint „odalé-
pett az ismeretlen Varga Zoltánhoz, és hátba veregette: „Öcsi, te jó voltál!” 

Utólag könnyû okosnak lenni, mégis kijelenthetem: rosszabbat nem
is tehetett volna. Talán még akkor sem, ha egy megátalkodott gonoszte-
võ, igazi intrikus, s nem egy közismerten rokonszenves, amolyan jópofa,
kedves fickó, akire talán még ellenségei sem tudtak igazán haragudni.

Albertet viszont ezzel a két mondattal egyszerûen elgázolta, beleti-
porta a bilbaói öltözõ linóleumburkolatú padlójába. És, alighanem ez is
igaz, felgyorsította, egyszersmind ki is élezte Varga Zoltán nyilván már
akkor lappangó, ám valószínûleg még nem tudatos és nem is visszafor-
díthatatlan ellenérzéseit az 1969. június 10-i Borbély-bírálatban is szó-
ba hozott Albert-kultusszal szemben. 

És ezzel, megítélésem szerint, Puskás, akaratlanul csaknem olyan dur-
va hibát követett el, mint 1954-ben. Akkori kihívó, bicskanyitogató ma-
gatartása, végsõ elemzésben, a világbajnoki címbe került; míg bilbaói „ál-
lásfoglalása” – tûnjék utólag bármily meghökkentõnek is – szerintem je-
lentõs mértékben hozzájárult a magyar futball késõbbi elrohadásához.

Mert ne kerteljünk: a világszintû, sõt 1952–1954 között világelsõ magyar
labdarúgás nem egyszerûen jóvátehetetlen vereséget szenvedett 1954 nya-
rán Bernben, hanem gyógyíthatatlan, üszkösödõ fekélyt is kapott. Saj-
nos, nem utolsósorban épp valaha pályára lépett legtehetségesebb kép-
viselõje „jóvoltából.” Mert ne tévesszük szem elõl, amit nagyon sokan, köz-
tük Sándor Károly, állítanak: ha nincs az ’56-os forradalom, s Puskás nem
marad külföldön, két-három éven belül annyira leereszt, hogy abbahagy-
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ta volna a futballt, s talán csak azért nem végezte volna úgy, mint késõbb
Kocsis Lajos, egy másik magyar õstehetség vagy, föltehetõen, az 1955-ös
évjáratú Törõcsik András, az utolsó hungáriai (zuglói) futballzseni, mert
felesége akkor sem hagyta volna cserben. Nem tudom, hányan gondol-
ták végig: az 1954. július 4-i kudarcba minden résztvevõ lelkileg bele-
rokkant, valami visszavonhatatlanul elromlott, ízzé-porrá tört, akár egy
kínai vagy japán váza, amikor takarítás közben megcsúszva páros lábbal
„beleszáll” tulajdonosa. Az önbecsülés, a hit s az abból következõ egész-
séges önbizalom ingott meg, a verhetetlen tizenegy mítosza foszlott sza-
naszét, s attól kezdve mindenkiben, minden magyar játékosban és ve-
zetõben ott bujkált a félelem. Meg a kóros kishitûség. Hátha megint
nem sikerül, hátha ismét „közbejön” valami. Ez derül ki különben Al-
bert legújabb önvallomásából is: 1960-ban a római olimpián az erõsen
középszerû dán válogatott, 1962-ben Rancaguában a „csehek” s végül
az 1966-os világbajnokságon a szovjet válogatott ellen a magyar futbal-
listák lába ólomnehézzé vált, valósággal megbénította õket a görcsös gyõz-
ni akarással elegyes önbizalomhiány. Ebben a lelkiállapotban pedig már
csak szinte véletlenül lehet gól rúgni. Ugyancsak ide tartozik egy Feny-
vesi Mátétól származó öltözõi emlékfoszlány: Puskás, aki köztudottan igen
„háklis” volt a labdákat könnyelmûen elszóró játékostársakra és kemé-
nyen le-leszúrta õket – Nem látod, hogy pirosban vagyunk?! –, nem tûr-
te el, hogy meccs után piszkálják a gólhelyzetben hibázókat. „Miért nem
elõtte szóltatok neki?”– kérdezte ilyenkor indulatosan. Vagyis, s ez is me-
rõ lélektan: egy biztató szó gólt eredményezhet, egy letolás fájó emléke
pedig újabb „ziccerek” kihagyásával – és az esetleg életbevágóan fontos
mérkõzés elvesztésével jár. (A magyar futball történelmileg szédülete-
sen rövid idõ alatt végbemenõ zuhanórepülése mögött ez a profán pszi-
chológiai béklyó is ott rejtõzik.)

E Puskás-mondás értelmezéséhez két dolgot kell tudni: 
a) a „beavatottak” már játékostársuk testtartásából „tudják”, belövi-e

a helyzetet, vagy a hálóõrbe, esetleg a kapufa külsõ élére, netán a lelá-
tóra bikázza a labdát, és b) kell egy abszolút tekintély a pályán és az öl-
tözõben, akire mindenki hallgat, és zsigerbõl engedelmeskedik neki, át-
ragad rájuk magabiztossága, töretlen optimizmusa. Ilyen pedig ’56 után
már nem volt Magyarországon, a testileg és lelkileg egyaránt sérült Pus-
kás pedig 1954. július 4-én délután nem lehetett az.
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A többit tudjuk, a spirál azóta is lefelé tart, bár már régóta azt szeret-
nõk hinni, hogy leértünk a gödör aljára...

De ennél sokkal rosszabb is történt!
Már többször is utaltam rá, a futball a trianoni Magyarországon mást,

jóval többet jelentett a történelmi megvertség bélyegével küszködõ kö-
zönséges halandóknak és a kifinomult értelmiségi elitnek egyaránt, mint
Nyugaton vagy akár az Osztrák–Magyar Monarchia többi utódállamá-
ban. A szimbolikus térben, jobb híján, az elégtétel-keresés, a történelmi-
társadalomtörténeti léptékû kompenzáció terepévé (is) lett, különösen
az újabb 1941–1945 közötti nemzeti traumák után, amikor a megnyo-
morított, önbecsülésében amúgy is porig alázott ország immár a nagy
Szovjetunió gyarmatává, a béketábor egyik pillérévé (bástyájává) vált.
Kísérleti laboratóriummá, ahol az új, igazságos, kizsákmányolásmentes,
egyenlõségen és morális felsõbbrendûségen alapuló sokoldalúan fejlett,
szocialista, úgymond „osztály nélküli” társadalmat, legalábbis annak he-
lyi, „pannon” változatát, föl lehet, és föl is kell „építeni”. Természetesen
a Milovan Gyilasz által beszédesen 1956/1957 óta új osztálynak nevezett
pártnómenklatúra bölcs és körültekintõ vezetésével.

Ez persze alapvetõ, történelmi, talán történetfilozófiai mélységû (ön)el-
lentmondás, ami értelemszerûen torkollott elõször a Nagy Imre-i „új sza-
kaszba”, majd ’56-ba, aztán a kádári „pacifikációba” és, immár 1962/63
után, a lélekromboló álpacifizmusba, az össztársadalmi szintû kisstílû
kompromisszumkényszerekbe. És „mindabba, ami utána következik”.
Napjainkig, az ugyancsak felemásra és ellentmondásosra sikeredett „rend-
szerváltást/rendszerváltoztatást” is beleértve.

Ám ez semmit sem von le amaz akkori, „népbõl jött”, többnyire mun-
kás és parasztszármazású értelmiségi generációk ország- és társadalom-
jobbító hevületének, valamint hazafias érzéseinek objektív értékébõl,
amelyek, élve a társadalmi mobilizáció számukra 1945-ben, majd 1948
után megnyíló csatornáival, „meg akarták forgatni a világot”; legalább-
is a régies struktúráit rendületlenül õrzõ magyarországi magyar társa-
dalmat.

Így vált az Aranycsapat a fényes szellõk nemzedékének is etalonjává,
legféltettebb kincsévé, úgyszólván utolsó reményévé.

Olvassunk csak bele, mit ír errõl a korszak egyik szakértõje, a Nagy Im-
re körül csoportosuló értelmiségi kör egyik legrokonszenvesebb alakjá-
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nak, Gimes Miklósnak szentelt Egyetlen élet címû monográfiájában Ré-
vész Sándor: 

„Az Aranycsapat diadalmenetének és bukásának lélektani jelentõsé-
gét nehéz túlbecsülni. Az ország felsõbbrendûségének, diadalsorozatá-
nak, élre törésének folyamatos és mindenre kiterjedõ proklamációja,
amely 1953 óta folytatódott is, de el is bizonytalanodott, a vele szemben
álló élettapasztalatok részleges, önkritikus elismerésével még inkább el
is hiteltelenedett, szinte egyetlen, nagyobb tömegek számára is lénye-
ges dologban igazolódott: a világverõ Aranycsapat teljesítményében. A
világháborúban és a világháború után (a szovjet mintájú diktatúrával
szembeni ellenállásban) elszenvedett, s a diktatúrához kötött remények-
hez képest a kiábrándító valóságtól elszenvedett vereségeket, melyeknek
kibeszélése is, átélése is be volt tiltva, az õ fantasztikus gyõzelemsoroza-
tuk kompenzálta. Az Aranycsapat volt a magyar nép utolsó aranytartalé-
ka. Legalábbis a magyar nép jelentõs részének, amelyre kiterjedt a kom-
penzáló és szublimáló kollektív szurkolói lélek.”

Ehhez azt tehetjük hozzá: a már csupán a szimbolikus térben létezõ imaginárius
összmagyar nemzetnek is szinte utolsó lelki támasza, valóban aranytartaléka volt! 

Azt viszont Gimes Miklós nem tudhatja viszont, hogy Puskás senkivel és
semmiképpen nem kompenzálható kiesése – önmagának okozott sérü-
lése – pontosan annak az öröklött és persze históriailag kódolt nemzeti
gyarlóságnak: a kisebbrendûségi érzést, a történelmi megvertséget dölyf-
fel, fölényeskedéssel pótoló, másokat bántóan lebecsülõ, lekezelõ attitûd-
del „ellensúlyozó” magyar kivagyiságnak volt a következménye, amely-
nek az apai ágon német származású, s így tudtán kívül a „magyar alkat-
hoz” ösztönösen az átlagnál, az átlagosnál jobban, sikeresebben idomul-
ni igyekvõ Purczeld-Puskás Ferenc volt a legjellegzetesebb, legtehetségesebb
és leglátványosabb képviselõje. S ez egy idegennek még szembetûnõbb, mint
nekünk, akkori és mai honfitársainak, egyik legmeggyõzõdésesebb híve,
Rogan Taylor angol újságíró ezt így fogalmazta meg: „Puskás nem egy
megfontolt személyiség, szerintem nagyon spontán, ösztönös. Van egy
emberi melegsége; valójában ez, szerintem, nagyon magyaros. Vannak
elemek Puskás egyéniségében, amelyeket minden magyar ember közösnek
érez vele. Ez az egyik oka annak, hogy Öcsi egy ikon, a nemzet Öcsije.”
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Vagyis a szimbolikus térben elképesztõ futballtudása és honi társadalmi
presztízse következtében õ testesítette meg már akkor is a magyar nemzetkarak-
tert – máig ható érvénnyel. Vonzó tulajdonságaival, eredetiségével, ele-
ganciájával, kreativitásával és bosszantó, bántó, másokat irritáló, vissza-
csapásra, bosszúra serkentõ harsány vonásaival együtt, egy személyben.
Éppen ebben az egybeesésben rejlik személyiségének ellentmondásos von-
zóereje és – halálával immár kimondható – szimbolikus fontossága, törté-
nelmileg is értékelhetõ jelképes hatásmechanizmusa!

S most nézzük meg, mit ír errõl Révész Sándor: „És ezután jön az a
végzetes vasárnap, amelyen az Aranycsapat a világbajnoki döntõben ki-
kap attól a német válogatottól, amelynél két héttel azelõtt, a csoportmér-
kõzésen még öt góllal jobb volt, s a rádió mellett ülõket az elkeseredés olyan
útra viszi, amire sem a nyomor, sem a terror nem vitte õket: ki az utcá-
ra, neki a karhatalmistáknak.

Ez a vereség nyilvánvalóan Gimes számára sem lehetett »csak sport-
kérdés«. A világbajnokság elvesztése az illúziók elvesztésének szimbó-
luma, a nagy erõfeszítések értelmébe, a világ megforgatásába vetett hit
összeomlásának a szimbóluma. Ennek a vereségnek az a szimbolikus
jelentése, hogy nem szakad meg az örökös magyar veszteség végzete,
hogy a magyar nem kaphat olyan esélyt a történelemtõl, a saját képes-
ségeitõl, hogy azt el ne vesztegetné. A világbajnoki kudarc össznépi okker-
esésének szenvedélyébe rejtõzött a társadalmi kudarc össznépi okkeresé-
sének szenvedélye. Amennyit tett az Aranycsapat diadalsorozata lélek-
tanilag a reménytelenség kiteljesedése ellen, annyira segítette a kudarc
lélektanilag a reménytelenség kiteljesedését. Amit Gimes idézett cikké-
ben a magyar–brazil után (a maga számára is) maradék lojalitásával tu-
datosítani igyekezett, hogy tudniillik az új magyar foci minõsége össze-
függ az új magyar társadalom minõségével, az most a magyar–német
után (benne is) a visszájára fordul, és annak tudatává válik, hogy az új
magyar foci részdiadalokon túli, végsõ kudarca az új magyar társada-
lom részdiadalokon túli, végsõ kudarcához kapcsolódik.” Vagy, miként
Izsák Lajos szárazon összegzi elemzésében: „A biztosnak vélt, de meg nem
nyert labdarúgó-világbajnokság szinte az egész magyar társadalomban
csalódást keltett. Budapesten rendszerellenes tartalommal feltöltõdött
utcai tüntetésekre is sor került, elõször a diktatúra idején.”
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Albert– Puskás–Varga

Ám lépjünk vissza a bilbaói stadion öltözõjébe, és vizsgáljuk meg histo-
rikusi alapossággal emez elfeledett Puskás-kinyilatkoztatás második fe-
lét! Mit is mondott „Pancho” Vargának?

– „Öcsi, te jó voltál!”
A mondat filológiailag is érdekes, s megint csak jellemzõ Puskás ösz-

tönös zsenialitására: a saját legismertebb magyarországi ragadványne-
vén szólítja meg az akkor húszéves és három hónapos Varga Zoltánt: „le-
öcsizi”. Pedig akkor még biztosan nem tudja, és talán késõbb sem járja
meg az eszét, hogy azt a nála tizennyolc és egynegyed évvel – meg saj-
nos egy teljes (futball)történelmi korszakkal – fiatalabb labdarúgó-feno-
mént tüntette ki véleményével, aki mindenben az õ ellentéte, tökéletes
kontrasztja volt. Egyetlen nehezen megragadható dolog – a talentum –
kivételével: nagyon sokan gondolják úgy Magyarországon, köztük mér-
tékadó szakemberek is, hogy Varga Zoltán egyike a magyar futball négy-
öt valaha élt legnagyobb tehetségének. Maga Szepesi György, az Arany-
csapat tiszteletbeli kültagja is azt írja Magyar futballrapszódia címû angol
nyelven megjelentetett kis könyvében, hogy Zolit „kivételes technikai tu-
dása minden idõk legnagyobb játékosai közé emelheti”. Mi több, a „jö-
võ játékosának” nevezi!

A minõsítés súlyát csak növeli, hogy a mû 1968-ban, Varga Zoltán tá-
vozásának évében látott nyomdafestéket, s akaratlanul is tanúsítja: a ma-
gyar futballtörténelemben ezzel nem egyszerûen egy újabb szakasz ért vé-
get, hanem valami 1954. július 4-e után ismét jóvátehetetlenül eltörött,
végérvényesen elveszett: Varga nem lett a „jövõ játékosa”...

Schlosser, Schaffer, Orth, Sárosi meg Zsengellér alakja lassanként a
legendák ködébe és a történelem homályába vész, s most én magam is
megbizonyosodhattam róla, milyen pokolian nehéz érvényes ítéletet meg-
fogalmazni egy olyan agyoncsépelt, túlbeszélt témában, mint a Puskás-je-
lenség. Hát még arról, akinek Puskással és Alberttel ellentétben az égvi-
lágon szinte semmi sem sikerült. 

Puskásról tudjuk, hogy mindent, amit futballista és anyaszülte lény ta-
lán még álmában sem remélhet, elért: tökéletesen arányos, megkettõzött
karrier; négy „magyar” és négy „spanyol” gólkirályság; világhír, diktáto-
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rok és államfõk kegye, királyok hódolata, még felsorolni is lehetetlen.
Albertnek egy teljes magyar pályaív jutott, amely csak Puskáséhoz viszo-
nyítva félkarrier, amúgy szinte hibátlan: az 1967-es aranylabdával meg-
koronázva. Vargának gyakorlatilag semmi nem sikerült: két torzó, 1961
és 1968 között egy felébe-harmadába maradt „magyar” korszak; majd,
Puskáshoz hasonlóan ugyancsak kétéves eltiltás után, 1970 és 1980 között
egy „nyugati” vesszõfutás: bundabotrányok, átgondolatlan, tehetségéhez
méltatlan szerzõdések, gonosz átejtések, izzadságszagú félsikerek: Nyu-
gat-Berlin, Aberdeen, Amsterdam, Dortmund. S mindennek betetõzése-
ként még egy rossz, balul végzõdõ házasság. Mintha átok ült volna rajta.

Pedig Varga Zoltán, ismétlem, ha igazán kifuthatta volna magát, meg-
ítélésem szerint e két szuperklasszis – Puskás és Kocsis – mellé kerülhetett
volna a világ labdarúgásának hierarchiájában.

S ha már itt tartunk, az sem hagyható számításon kívül: Vargát sokan
eleve Kocsis-hasonmásnak tekintették, szõke hajjal. A jelek szerint a Pus-
kást nem különösebben kedvelõ Lukács László például egy franciául meg-
jelent cikkének ezt a címet adja: Varga, a 68-as Kocsis! Utólag is mellbe-
vágó: egyaránt 176 centiméter magasak voltak, és pályafutásuk csúcsán
súlyuk dekára azonos volt: 71 kg.

Ha pedig a Puskás–Kocsis rivalizáláshoz visszakanyarodunk – és az
Aranycsapat legfontosabb mérkõzéseit figyelmesen újranézzük –, két do-
log ötlik szembe: Kocsis volt még olyannyira „kétlábas”, mint késõbb Var-
ga, õ „fordult” úgy le piócaként rátapadó ellenfeleirõl, s õ is mindkét
irányban, mint a nála másfél évtizeddel ifjabb utóda. Egyikük sem volt
ellenben kifejezetten gyors, s ezt mindketten káprázatos labdatechniká-
val, mozgékonysággal és hihetetlen ütemérzékkel kompenzálták. Hason-
ló stílusban „ollóztak” és fejeltek is; mindkettõben Kocsis tûnik eredmé-
nyesebbnek, különösen a fejjátékban, hiszen a futball története nemigen
ismer nála e tekintetben jobbat. Ráadásul sokkal gólérzékenyebb is volt,
számolatlanul rugdosta és fejelte a dugókat, itthon még Puskásnál is ter-
mékenyebb volt. Kivált az 1954-es világbajnokságon, ahol õ lett a torna
gólkirálya. (Igaz, ehhez Puskás jóvátehetetlen sérülése is hozzásegítette.
S e tekintetben eleve felülmúlja Vargát, akinek nem adatott meg, hogy
VB-döntõn szerepeljen, sõt vezérszerepet vigyen.) Ez lehetett, mint ol-
vashattuk már, amaz érzékcsalódás fõ oka, melynek eredményeképp né-
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melyek Puskás elé (fölé) helyezhették Magyarországon, rosszízû vetél-
kedést szítva közöttük, aminek végsõ soron Kocsis lett a vesztese, kivált
történelmi távlatból – és mindkettõjük spanyol karrierje tükrében.

Varga viszont két alapvetõ dologban feltétlenül hasznosabb, még Ko-
csisnál is tehetségesebb volt. (Aki persze szintén nem állt hadilábon a
gólpasszokkal meg az indításokkal.) 

Elõször is, lett légyen bármily meglepõ: jobban, pontosabban és erõ-
teljesebben rúgott nála – távolról is; õ is mindkét lábbal. Ráadásul, s va-
lószínûleg világviszonylatban is, senki sem tudott olyan pontos, ötven-
hatvan méteres lõtt passzokat adni, különösen jobb lábbal, mint õ. Csak
Puskás – ballal. E sorok írója 1968 augusztusából szemtanúként számol-
hat be róla: az akkoriban 23 és féléves, napnyugati karrierrõl álmodozó
Varga Zoli egyedül gyakorolta a rúgásfajtákat az FTC azóta „gyepesí-
tett”, hátsó, fekete salakos edzõpályáján: 20-30 méterekre rugdosta föl,
akár az „öreg” Puskás Sidneyben. Levette, dédelgette, s aztán úgy lõtte
meg teli rüsszttel (teljes csüddel) sorozatban, hogy a labda egy darabig
fölfelé ment a levegõben, aztán, a fizika törvényeinek fittyet hányva, visz-
szafelé kezdett pörögni. Ez egy fokkal még annál is nehezebb mutat-
vány, mint amit Puskás kapcsán „puha lõtt passznak” neveztem. Ilyet raj-
ta kívül senkitõl sem láttam, még Maradonától, Zidane-tól és a brazil
csillagoktól sem – s ezt szintén csak Puskás tudta, legfeljebb az õ kereszt-
labdái kisebb fordulatszámmal forogtak. Ezen túlmenõen Varga a fut-
ball talán legnehezebb elemében múlta felül elõdjét: a szervezõkészség-
ben és a stratégiai gondolkodásban. Ebben a tõle alkatilag, fizikailag és
mentálisan abszolút különbözõ Puskáshoz hasonlítható (mérhetõ) csupán,
s kizárólag ez rokonítja õket. Mindketten igazi hadvezérként irányí-
tották csapataikat, szervezték a játékot, mozgatták társaikat, különösen
a szélsõket: Puskás Budait és Czibort, Spanyolországban Gentót, majd
Amanciót. Vargának, úgymond, „be kellett érnie” a dorogi Karába Já-
nossal meg az egyébként kiváló képességû Szõke Istvánnal, a válogatott-
ban pedig a szintúgy nemzetközi klasszis Bene Ferenccel és Farkas Já-
nossal. (Némi, immár történelmi vigasz: a nálánál tizenkét esztendõvel
idõsebb Fenyvesi Mátét egy darabig õ is foglalkoztathatta, akárcsak ’54
és ’56 között Puskás.) A nyugat-európai folytatás, sajnos, elmaradt.
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Megint felmerül a kérdés: vajon miért?
Mielõtt erre valamiféle választ megkockáztatnék, vissza kell térnünk az
Albert–Puskás viszonyhoz. Van még ugyanis egy általam is ismert mozza-
nata, ami feltétlenül számításba veendõ: 1966. július 13-án Manchester-
ben a magyar nemzeti tizenegy kikapott az akkor fénykorát élõ Benfi-
cára épülõ portugál válogatottól. Soraiban a torna leendõ gólkirályával,
Eusébióval. A 3:1-re végzõdõ mérkõzés után ismét temetõi csönd ho-
nolt a magyar öltözõben, a játékosok izzadtan, fáradtan, magukba ros-
kadva ücsörögtek a padon, újfent meglegyintette õket a magyar fátum fe-
kete madarának szárnya. Aztán nyílt az ajtó s megjelent az akkor 39 éves,
három hónappal korábban visszavonult Pancho, elmondott néhány vic-
cet, elõadott egy-két focista bölcsességet, elkísérte a vert sereget a szál-
lásra, meg nyilván a banketten is szóval tartotta õket. Elég az hozzá, van-
nak olyan vélemények, miszerint igen nagy szerepe volt abban, hogy a
csapat lelki egyensúlya helyreállt, s mindössze negyvennyolc órával ké-
sõbb, július 15-én délután, tönkreverte Liverpoolban a kétszeres világ-
bajnok Brazíliát. A mezõny kimagaslóan legjobb futballistája pedig, is-
métlem, a három hónap híján huszonöt esztendõs Albert Flórián volt!

Tegyünk itt is egy kis pszichológiai kitérõt. A mintegy másfél évvel ko-
rábbi bilbaói (becsület)sértést valamiképp rendeznie kellett! Albertnak
több elméleti lehetõsége is volt a revánsra: a) ott helyben lepofozza a ve-
le kirívóan igazságtalan nagyszájú futballfenomént; b) de legalább elkül-
di a magyar pályák környékén sûrûn elhangzó jó édes (bánatos) anyjába.
Mindkét változat kockázatos és gyakorlatilag elképzelhetetlen volt, mert
Puskás fizikailag erõsebb és sokkal, de sokkal híresebb volt nála. Ráadá-
sul egy ilyesfajta spontán „megoldás” óriási botrányt kavart volna, ame-
lyet esetleg mind a magyar, mind a nemzetközi sajtó megszellõztetett vol-
na. S azt se feledjük: Puskás volt Flóri egyik gyerekkori játékosideálja. (Igaz,
és ez némiképp meglepõ: új könyvében Albert a Varga-alterego Kocsist
nevezi meg elsõ számú bálványának, s nem Puskást, sem a vele alkatilag
leginkább rokonítható Hidegkutit. Jóllehet Kocsis talán csak a tekintet-
ben hasonlítható hozzá, hogy õ sem igen lõtt gólt a tizenhatoson kívül-
rõl. Minden másban Varga Zoltánra emlékeztet! S ha már itt tartunk, az
is feltûnõ, hogy Albert friss s az eddigieknél bõvebb és némiképp oldot-
tabb önvallomásában éppen labdarúgóélete két legfontosabb szereplõ-
jérõl beszél legkevesebbet. Akik, meglehet akaratlanul és közvetve, a
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leginkább hatottak pályafutásának és talán tudat alatt, személyiségének
alakulására: Puskásról, a Rákosi-kor nimbuszáról és Vargáról, a Kádár-
rendszer antiidoljáról. Mintha sem a múlttal, sem saját fénykorával, az im-
már megszépítõ messzeségbe került hatvanas évekbeli „jelennel” s legke-
vésbé pedig a napjaink sivárságát jelentõ „jövõvel” nem volna képes meg-
nyugtatóan elszámolni.) Végül pedig a rapid, azonnali reakció azért sem
volt lehetséges, mert nem fért össze Albert alkatával!

Szögezzük le, Albert is egyike a magyar labdarúgás legintelligensebb
figuráinak; buta focisták nem rúgnak zsákszámra olyan zseniálisan egy-
szerû, ún. „okos” gólokat, miként õ tette pályafutása során, s nem adnak
olyan, ma is élvezetes, átgondolt, elegánsan formált interjúkat sem, mint
õ tette fénykorában. De visszahúzódó, zárkózott egyéniség volt, aki gya-
níthatóan sohasem heverte ki sokác (és rendkívül szép) édesanyja korai
halálát. Egy ilyen lelki sérülést nála pszichikailag nagyobb teherbírású
emberek is halálukig hordoznak, gyógyíthatatlan. Ezenfelül Albert, bár
távolról sem volt gyáva, inkább a „fû alatti” megoldásokat kedvelte, utál-
ta a harsányságot, s nem csak a pályán nem szeretett ütközni. Nem tet-
te ezt a vezetõkkel sem, és, bár azért akad ellenpélda, általában nem állt
ki társai mellett, mint másfél évtizeddel korábban Puskás. Igaz, sokáig,
1967-ig, sem a válogatottban, sem klubcsapatában nem õ volt a csapat-
kapitány (csak abban az évben választották meg itt is, ott is, nyilván nem
függetlenül az Aranylabdától), meg közben egy történelmi léptékû vál-
tozás is végbement a magyar társadalomban: a „kijárás” módozatai fino-
modtak, ki-ki megkötötte a maga kis kompromisszumát a vezetõkkel, a
„rendszerrel” – s leginkább önmagával, önnön lelkiismeretével. Fokoza-
tosan olyan légkör alakult ki a futballpályákon és azon kívül (persze az ösz-
szefüggés fordított), hogy a játékosok belátták: követelõzni, keményked-
ni, okoskodni nem célszerû, elõbb-utóbb csak megüti a bokáját az ember.
De lehet alkudozni, egy kicsit zsarolni, meg lehet fõzni (fûzni) valamelyik
górét, be lehet óvatosan mérni, meddig tanácsos elmerészkedni. Meddig
lehet például büntetlenül lazsálni az edzéseken, melyek azok a meccsek,
amelyeket feltétlenül hozni illik, s melyek azok, amelyek esetleg „elpasz-
szolhatók”... Minek törjük magunkat, ha a bajnoki címet (a szakvezetés
által kitûzött helyezést) így is elhódíthatjuk (elérhetjük), a „lét” emígy is
megkereshetjük. S továbbra is utazhatunk Nyugatra, Dél-Amerikába!
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(Valószínûleg ezt a hozzáállást elégelte meg Borbély idézett kõkemény
bírálatában.)

És végül: ki kell tapogatni, hol van az a határ, ahol, pontosabban:
amelyen túl, már szankciók következhetnek, a váratlanul és látszólag elõz-
ménytelenül brutálissá válható visszatorlás. Vagyis, mindent összevetve,
az 1960-as évek közepére-végére egyszer és mindenkorra lejárt a kapu-
döngetõk, a Botondok kora – már akkor sem „tetszettünk [új] forradalmat
csinálni” –, inkább, taktikusan, diplomatikusan, a „kiskapukat” kellett tud-
ni kitapogatni. A magyar társadalom szétforgácsolódott, kohéziója gya-
korlatilag megszûnt, s ahogy a szociológusok és politológusok mondani
szokták: darabjaira hullt, „atomizálódott...

Nem folytatom, eddig is csupán az ifjabb olvasók kedvéért „színeztem”
a dolgot. Nekünk, „Kádár apánk” gyermekeinek ez – a kis, elvtelen alku-
kon alapuló tisztes középszer, a langymeleg dekkolás, a terepszínû hely-
ben járás – sajnos természetessé vált, észrevétlenül belénk ivódott. Ilye-
nek lettünk (tisztelet a mindig létezõ nagy kivételeknek) – ez lett a kö-
vetkezménye a társadalmi léptékû hazudozásnak vagy önmagunk meg-
gyõzésének az ellenforradalomról, a sötétben bujkáló, „horthysta” go-
nosztevõkrõl, a békés egymás mellett élésrõl, az internacionalista segít-
ségnyújtásról, a magasan fejlett szocialista társadalom morális fölényérõl.

A korszak egyik kiváló szakértõje, egy másik Kádár-monográfia szer-
zõje, Varga László véleménye tömör, egyszersmind kíméletlen: „a Kádár-
rendszer [...] egy látszatjólétet, látszatszabadságot felmutató látszatrend-
szer volt”! 

Utaltam rá, elmondom újra: az ilyesfajta társadalmi légkör és politi-
kai kultúra ölelte magához Albert Flóriánt. Nem Albertnek volt szüksé-
ge a másod-harmadrangú párt- és belügyi funkcionáriusokból sportve-
zetõvé átvedlett emberkék ajnározására, hanem a Kádár-rendszernek
kellett Albert! Ez konkrétabban, a fradista hétköznapokban valahogy úgy
festett, amiként Varga egy ízben, rossz közérzetének hangot adva – ma-
ga sem tudván, mekkorát kockáztat, egyszersmind épp a lényegre tapint-
va rá –, emígy fogalmazott meg egy elfeledett, pontosan egy évvel „disz-
szidálása” elõtt megjelent interjújában: „Honnan a keserûség? – Onnan,
hogy egyesületünk nem minden vezetõjével vagyok és vagyunk egyetér-
tésben. Hogy ez miért van? Nem tudom. Csak azt érzem, hogy itt nincs
minden a rendjén, hiszen csupán azóta, hogy én magam is itt játszom,
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több volt az elnökünk, a szakosztályvezetõnk és a különbözõ tisztségvi-
selõnk, mint több klub összességében. Így aztán érthetõen baj van a bi-
zalommal, ami pedig egyáltalán nem mellékes egy klub életében. Mire
ugyanis valakit megszoknánk, megszeretnénk, már megy is tõlünk.” Nem
lehet tehát a véletlen számlájára írni, hogy Vargára – állítólagos „állam-
ellenes kijelentései miatt” – egy játékostársa „jóindulatú figyelmezteté-
se” nyomán igen korán fölfigyelt az elhárítás. És, fura „kontinuitást” te-
remtve az Aranycsapat történetével, ugyanúgy négyen „dolgoztak rá”,
mint Grosics Gyulára. S ezek között, megint csak e nem kívánt folytonos-
ság jegyében, az egyik spicli azonos: „Bakos (Bauer) Miklós”. (Akirõl a
közelmúltban tudtam csak meg, hogy a „B közép” egyik vezéralakja volt
évtizedeken át, vagyis megbízói elégedettségére teljes mértékben rászol-
gálva, valóban „tiszta forrásból” meríthetett.). És Albert? Bizonyára õ is
érzékeli, talán tudja is, mi folyik körülötte, de beletörõdik, nem lázad –
úgyis minek. Hiszen nagyon intelligens, miért is menne fejjel a falnak?
Inkább beéri az azért így is bõségesen csordogáló lehetõségekkel.

Ennek egyik tipikus példája az a fradista körökben mesélt történet,
miszerint 1968. január 9-én a zöld-fehéreknek az F. C. Liverpool ottho-
nában kellett játszania fontos tétmeccset, ismét a Vásárvárosok Kupájá-
ért. Flórinak nem ízlett az angol bekkek közismerten érdes stílusa, s a
fáma szerint inkább sérültet jelentett – Albert „lovaglóizom-húzódásai”
egyébként közmondásosak voltak, akárcsak a jellegzetes „csípõre tett kéz”
–, el sem utazott az akkor valóban „ködös Albionba”. S mit tesz Isten?
A Fradi, az Albert-alteregó, Branikovits László góljával 1:0-ra nyer Fló-
ri legemlékezetesebb, világhírét joggal megalapozó másfél évvel koráb-
bi mérkõzése színhelyén. A mezõny legjobbjának azonban Vargát látja a
magyar és a nemzetközi sajtó, õ adja a gólpasszt is, s Zoli, dr. Lakat Ká-
roly mesteredzõhöz intézve szavait, a meccs utáni felajzott állapotban,
izzadtan és csatakosan mindenki füle hallatára egy valóban kihívó mon-
datot enged meg magának a liverpooli öltözõben: „Akkor most mi kap-
juk az Albert prémiumát is?” Lakat a gyõzelem mámoros pillanataiban
természetesen igennel válaszol! Ám a vezetõk másképp határoznak, a tré-
ner feje felett átnyúlva Albert kezébe nyomják az ezúttal meg nem szol-
gált fizetséget tartalmazó borítékot. Ezt a megváltozott (alap)helyzetet
nem fogadta el Varga Zoltán. S akkor nyilván még nem is volt tökélete-
sen tisztában azzal, amit hatvanévesen ma már tud, s egyre többször
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mondja is: õ nem Albert, hanem a rendszer ellen lázadt! S nem akart be-
letörõdni, amit az „okosabb” Albert (Géczi, Novák, Páncsics, Juhász, Szûcs,
Branikovits, Rákosi és a többiek) hajlandó volt elfogadni: a rendszer min-
dig erõsebb, partizánakciókkal nem lehet legyõzni. Csak három „meg-
oldás” van: beleszokni és elszürkülni; ütközni és felõrlõdni; megszökni
és másutt szerencsét próbálni.

Ezt tette 1968. október 10-én Mexico Cityben Varga Zoltán. Kétségbe-
esett lépésével maga is tovább gyorsítva a magyar futball bomlási folya-
matát, „példátlan zuhanását”. Legalábbis nagymértékben hozzájárul-
va ahhoz! (Ebben az összefüggésben nyilván nem lehet a véletlen mû-
ve, hogy egy magyar történész a magyar futball aranykorát az 1938-as
VB-ezüst és az 1968-as mexikói olimpiai arany elnyerése közötti harminc
évre teszi, vagyis, akaratlanul talán, épp Varga Zoltán szökésével zárja.)
S nem érzékelve azt sem: mögüle bizony egyaránt hiányzik 1956 nim-
busza – és Puskásnak a hatalomközelségbõl fakadó presztízse!

Úgy, és anélkül ment el, hogy a maga hatalmi harcát – Albert képé-
ben (ne feledjük: még mindig szimbolikus térben vagyunk) – sikeresen meg-
vívhatta volna. Érvényesülési esélyei Nyugaton tehát már csupán emiatt
is nagyságrendekkel kisebbek voltak Puskáséinál!

Ne tévesszünk ugyanis szem elõl egy szociológiailag és politikatörté-
netileg evidens dolgot. Egy hatalmi hierarchia ormáról, legyen bár az
csupán jelképes, sokkal könnyebb átkerülni egy másik hatalmi szisztéma
csúcsára, kivált, ha mindkettõ, lényegét tekintve azonos: egyik is dikta-
túra, a másik is. Puskásnak, aki minden hazai hatalmi küzdelmét könnyû-
szerrel megnyerte, nagyobb lelki törés, különösebb frusztráció nélkül si-
került gyökeret verni Budapest után Madridban. Ez nem azt jelenti, hogy
tiszta volt a lelkiismerete, mert nem volt az, bevallottan küzdött mind-
végig honvágyával, akárcsak Kocsis, és még inkább a csupán a hozzá (és
Sándorhoz) mérhetõ született intelligenciájú Czibor Zoltán. Ezért is volt
Pancho olyan segítõkész, önzetlen, nagyszívû, sokszor a balekségig ren-
des, amilyennek mindenki látta, és boldog, boldogtalan ki is használta.
De mindennek másik (rejtett) oldalát, akár a Hold túlsó felét, már csak
nagyon kevesen sejdítik, talán egy-két igazi barátja meg nagyszerû tár-
sa, a felesége: gyanúnk szerint elméje elborulásáig, ugyanúgy emésztet-
te a berni vereség, mint Czibort és a többieket. S mivel hihetetlenül in-
telligens volt, megérezte, talán tudta, ha nyilvánosan nem ismerte is
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el soha: ennek, a magyar nemzeti önérzet újabb súlyos sérelmének, Se-
bes Gusztáv mellett, valóban õ volt a másik kovácsa. Még ha emberileg
joggal bántotta is mindkettõjüket, hogy a „kismagyar” bûnbakképzés sza-
bályai szerint kizárólag õket, kettejüket okolták mindazért, aminek gyöke-
rei sokkal-sokkal mélyebben, ismétlem: a történelmileg kódolt „magyar
alkatban”, vagyis minden egyes csapattársban és „vezetõben” kivétel nél-
kül ott rejtõztek. Csakhogy rendkívüli tehetsége és karakteressége kö-
vetkeztében ennek, a magyar nemzeti jellegnek az alapvonásai, újfent le-
írom, Puskáson-Puskásban jobban látszottak, úgyszólván megtestesítet-
te õket! Igaza lehet tehát Sebes Erzsébetnek, az egykori szövetségi kapi-
tány leányának, amikor úgy véli a nemzet Öcsijérõl: „Örök életében vit-
te magával a fájdalmat, éppen úgy, mint az apám, hogy a berni vesztett
döntõ miatt õt is okolták. A miértre, mi történtre a választ egyikük sem
tudta.” Mert Bernben ez történt: a technikailag, taktikailag és futballte-
hetségben kétségtelenül létezõ fölényt – Puskás elkerülhetõ sérülése ké-
pében – már az elsõ menetben (meccsen) elveszítettük, az energiákat, im-
már kényszerbõl, a brazilok és az uruguayiak ellen elfecséreltük, s a ma-
radék erõkkel, hibás vezetõi döntések, kapkodások és emberi gyarlósá-
gok következtében pedig rosszul sáfárkodtunk. Vagyis a döntõ pillanatban
alulmaradtunk a futball szemszögébõl jóval gyöngébb, ám nemzeti ön-
kép, önbecsülés, lelki teherbíró-képesség tekintetében nálunk – két vi-
lágháborús vereség ellenére – kevésbé sérült s összességében jóval na-
gyobb, masszívabb anyagi, erkölcsi, fizikai és pszichikai energiákat moz-
gósítani képes németek mindent a gyõzelemnek alárendelõ eltökéltsé-
gével szemben.

Úgy is mondhatnók: a történelmi gyökerû magyar kisebbségi-kisebbrendû-
ségi érzésbõl eredeztethetõ, azt kompenzálni kívánó ál-felsõbbrendûség
bosszulta meg ismét magát, amely elviselhetetlen: megtorolják! Akárcsak
Trianonban.

A MEGBOCSÁTÁS (PUSKÁS HUSZONÖT ÉV UTÁN ÚJRA HAZAI PÁLYÁN)


