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Minden jog fenntartva!

 

A dokumentumot a jövőből töltöttük le, a rovásírásos eredetiből konvertáltuk, előfordulhatnak
benne átírási és értelmezési hibák. Ezekért az Olvasó szíves elnézését kérjük. A képek letöltése
sikertelen volt, ezeket a szerkesztő ötéves kisfiának a rajzaival helyettesítettük.



 
Figyelem! A szöveg mérkőzésleírásokat tartalmaz, amelyek alkalmasak a nem focirajongó olvasók

lelki békéjének megzavarására. Az ilyen olvasókat megkérjük, hogy az apróbetűs részeket ugorják
át.



Előszó
A magyar fiúk végre világbajnokok lettek, és ezzel a nemzet évszázados álma vált valóra. A

világbajnoki cím már úgyszólván járt nekünk. 1938-ban másodikok lettünk (az olaszok elcsalták),
1954-ben is másodikok lettünk (a németek elcsalták), a valószínűségszámítás törvényei értelmében
már igazán nyernünk is kellett. Különösen azóta, hogy egy futballrajongó lett Isten kegyelméből az
államelnökünk, és a foci azóta szinte az egész életünket áthatja. Fociznak a nebulók, fociznak az
akadémikusok, fociznak a papok és a hívek. A közélet tele van labdarúgó szakkifejezésekkel:  a
törvényjavaslatot blokkolják, az ellenzéket leszerelik, a házelnök lefújja az ülésszakot, a kormánypárt
egészpályás letámadást alkalmaz, a politikusok piros lapot kapnak, a képviselőcsoport vezetőjét
lecserélik, az újságírók lukra futnak, és így tovább.

A Himnuszt is azért tanítják az iskolában, hogy majd együtt énekelhessük a nemzeti tizeneggyel,
amikor eljön a nagy diadal ideje. Ez a nap 2042-ben jött el. És milyen felemelő, hogy abban az évben
éppen hazánk rendezhette a világbajnokságot. Nincs is szebb, mint a hazai közönség előtt nyerni.
Ebben a nyúlfarknyi összeállításban ezt a hősies történetet meséljük el.

 

Aki elolvasta, feltétlenül adja tovább! Hadd melengessen meg minden igaz magyar szívet!

 

Száll a madár ágrul ágra,

száll a labda lábrul lábra.

Tele van már a stadion,

Győzelmekről zeng a lantom.

 

(regösének)



Egy ügyetlen kisfiú
Történetünk azzal kezdődik, hogy…

 

Nem, még jóval azelőtt. (A legtöbb érdekes történet valójában mindig még jóval azelőtt kezdődik.
Mindennek megvan a maga titokzatos előzménye.)

Szóval, Halász Lacika kezdetben nagyon ügyetlen és félénk kisfiú volt. Aki akkor ismerte, el sem
tudta volna képzelni, hogy egyszer még világszenzáció lesz belőle. Az osztálytársaival nem nagyon
tudott együtt játszani, mindenből kihagyták, nem fociztak vele, nem vették be a csapatukba, gyakran
kinevették. Ettől nagyon szomorú lett. De titokban megfogadta, hogy majd ő is sokra viszi. Kell
lennie valaminek, amiben ő lehet a legjobb.

Imádott olvasni, pár nap alatt végzett egy regénnyel, különösen ha Verne Gyula vagy May Károly
írta. Szívesen maga is utazott volna a Nautilus tengeralattjárón Nemo kapitánnyal, részt vett volna
egy utazáson a  Holdra,  vagy együtt  ült  volna  az  indiánokkal,  elszívni  a  békepipát  a  legyőzött
ellenséggel.  Szeretett  volna  lenni  valaki.  Szerette  volna,  ha  úgy  hívják,  hogy  „Aki  Elbánt  a
Bölénnyel” vagy legalább „Villámeszű Sólyom”.

Telt-múlt az idő, már iskolába járt, de Lacika még mindig nem talált magára. Aztán egyszer a
könyvtárban  a  kezébe  akadt  egy  könyv,  amely  történeteket  tartalmazott  a  magyar  labdarúgás
nagyjainak életéből. Úgy érezte, hogy ő is írhatna egy könyvet. Ha nem ügyes a teste, a keze, lába,
akkor  még  ügyes  lehet  a  könyvírásban.  Ahogy  olvasta  a  régi  mérkőzések  leírását,  a  focisták
életrajzait, komolyabban is érdeklődni kezdett a sportág iránt.

Rajongott a focistákért.  Amikor a tévében meccset közvetítettek, ott  ült  előtte,  tágra nyitott
szemekkel, és minden mozdulatba, gólba beleélte magát. Lelkileg ő is ott volt a pályán. Nem volt
egyik csapatnak sem a szurkolója, amikor a labda az ellenfélhez került, akkor rögtön annak a bőrébe
képzelte magát. Nem az eredmény volt a lényeg, hanem a játék szépsége. Megállapította, hogy még
a nagy csapatok is mennyire ész nélkül futballoznak. Ennél sokkal jobban is lehetne játszani. És bár
a tényleges játékosok még mit sem sejtettek Halász Lacikáról, ő abban reménykedett, hogy előbb-
utóbb megtanulják a nevét. Mert máris többet ért a labdarúgásból, mint azok ott, a pályán.

Hozzá kell tennünk, hogy közben lett először szerelmes. Katika, aki egy évvel volt nála fiatalabb,
kezdetben nagyon kedves volt hozzá, mosolygott, kéz a kézben sétált vele. Ilyenkor úgy érezte,
mindent megtenne azért,  hogy ez a kislány élete végéig az övé legyen. De az élet – hogy úgy
mondjam – belerondított ebbe a szép álomba. Az történt, hogy Katika egyszer csak ott hagyta,
mégpedig egy jól focizó osztálytárs kedvéért. Ez mély sebeket ejtett Laci lelkében. Elhatározta, hogy
ha szépségben és testi ügyességben nem is veheti fel a versenyt a vetélytársával, nemes bosszút áll.
Valamivel. Talán azzal, hogy ha nagy tudóssá válik. Mondjuk, a labdarúgás Nobel-díjasává. Bár ilyen
Nobel-díj jelenleg nem létezik, hátha épp az ő nagy teljesítményének elismerésére fogják létrehozni.
És akkor majd visszahódítja Katikát. Úgy visszahódítja, mint a pinty! Ez volt a terve. De ahogy mind
jobban belemélyedt a labdarúgó szakirodalomba (a helyi könyvtárban talált egy-két olyan könyvet,
amely a meccsek leírásán túl tartalmazott némi elméleti hátteret is), egyre erősebb lett benne a
vágy, hogy a nagy ötleteit (mert már voltak ötletei, méghozzá igen jók) a gyakorlatban is kipróbálják.
Meggyőződésévé vált, hogy a futballban csak ésszel lehet igazi eredményt elérni, és hogy csak az
lehet igazán jó, aki a mesterségét tökélyre fejleszti.

Olyan megoldásokat keresett,  amelyek meg tudnák változtatni a futballmeccseket. Úgy látta,



hogy a csapatok nem képesek tartani a labdát, mindig gyorsan elveszítik. A labda ide-oda pattog, és
szinte a véletlenen múlik, hogy ki tudja a végén berúgni. De a rúgásokkal is baj van, mert a mai
focisták már nem tudják a labdát sem kezelni, sem rárúgni, mindenki csak rohan, ész nélkül. Ha
pedig ész nélkül is ilyen híresek, akkor mennyivel jobb lenne nekik ésszel!

Az  édesapja  látta,  hogy  valami  nagyon  foglalkoztatja.  Az  asztala  tele  volt  összefirkált
papírfecnikkel,  a  tévében  látott  focijelenetek  sematikus  ábráival.  Megkérdezte,  hogy  mi
foglalkoztatja. Laci egy kissé szégyellősen árulta el, mit forgat a fejében, mert félt, hogy az apja
kineveti. De nem nevette ki, komolyan vette Laci elképzelését. Csak arra hívta fel a figyelmét, hogy
ha mérnöknek tanul, akkor megfelelő szakosodással és átképzéssel később is mindig talál megfelelő
munkaalkalmakat,  és  a  saját  teljesítménye  nem  függ  másokétól,  pláne  nem  olyan  buta  és
elkényeztetett emberekétől, mint amilyenek a focisták. De Lacit nem érdekelték a gépek, a villamos
vezetékek, még a számítógépek sem. Egyre csak ült a kuckójában, olvasott, jegyzetelt és álmodozott.

“Egy ilyen álmodozóból legfeljebb pedagógus lehet” – mondta neki az apja. Laci felfigyelt. “Az
ám, pedagógusnak is jó lenni.  Egy pedagógus sok mindenre megtaníthatja a gyerekeket.  Olyan
dolgokra is, amelyek nem szerepelnek a tantervben” – gondolta. A pedagógiai reform persze túlment
volna a hatáskörén, erre nem is gondolhatott. De hátha kisebb ötleteket meg lehetne valósítani az
iskolában. Vagy ha nem is az egész iskolában, de legalább abban az osztályban, amelyikben ő a
tanár.

Mivel az irodalom is nagyon érdekelte, a középiskola sikeres elvégzése magyar-testnevelés szakra
jelentkezett.  Sajnos a lányok ott  is  az erős fizikumú és a sportban sikeres fiúkat  részesítették
előnyben. Halásznak be kellett látnia, hogy a tényleges sportolásban és a testi dolgokban labdába
sem rúghat. A szellemi vonatkozásokra kell koncentrálnia. Milyen nagy dolog lenne például megírni
a  futball  egyetemes  kézikönyvét!  Ez  tökéletesen  megfelelt  volna  az  adottságainak.  De  a
szakdolgozatának témájául nem mert labdarúgó témát választani, mert attól félt, hogy kinevetik.
Mivel szerette az irodalmat is, kézenfekvő volt, hogy inkább valamilyen irodalomtörténeti témát
kellene feldolgoznia. Olvasta Füst Milán önéletrajzi jellegű írásait, és nagyon szimpatikusnak találta
az írót, mivel a saját testi felfedezéseiről és bajairól is nagyon őszintén tudott beszélni. Mindent
elolvasott tőle és róla, és végül Füst Milán életművét választotta, különös tekintettel az önreflexióra
és a testi vonatkozásokra.

Ez az irodalomtörténeti búvárkodás egy időre elvonta a figyelmét a labdarúgásról, de elég volt
néha-néha megnézni  egy focimeccset  a  tévében,  és  máris  elkezdett  bosszankodni.  Nem szabad
nagyon sokáig várni azzal a kézikönyvvel, meg kell menteni a sportágat! És itt a nyugat-európai
csapatok mérkőzéseiről volt szó, nem a külföldi vendégjátékosokkal megerősítve is csetlő-botló hazai
klubcsapatokról,  amelyek  találkozói  egyre  nagyobb érdektelenségbe fulladtak.  Már  a  szurkolók
balhéi sem voltak az igaziak. Legfeljebb egy Fradi-Újpest vagy egy Fradi-Debrecen mérkőzés volt
kivétel,  de  a  drukkereket  akkor  is  jobban  érdekelték  a  pirotechnikai  eszközök,  mint  maga  a
mérkőzés.

Halász  szorgalmasan  tanult  és  dolgozott,  írta  a  disszertációját,  de  időnként,  mintegy
kikapcsolódásképpen,  folytatta  a  mérkőzések  elemzését  is.  Végül  sikerült  elkészítenie  a
futballmérkőzések során előforduló helyzetek jegyzékét.  Minden olyan esetet  leírt,  és  elemzett,
amivel találkozott és aminek befolyása volt a játék menetére. Osztályozta a támadások vezetésének,
kibontakoztatásának fajtáit, felírta, hogy min akadnak el, hogyan lehet megtartani vagy előreadni a
labdát, milyen tipikus hibákat követnek el a futballisták. Kidolgozta a sikeres védekező és támadó
taktika legfontosabb elemeit, lassan az egész szobáját elöntötték a cédulák, a jegyzetei, a rajzai,
rajtuk a tömérdek példával. Gondoskodott a megfelelő illusztrációkról is. Ha lehetett, felvette a
meccseket videóra, vagy ha nem tudta, akkor maga rajzolta le, hogy mi történt a pályán. Hétről
hétre előrehaladt, párhuzamosan dolgozott az irodalomtörténeti és a futballelméleti témán.



Végül lassan a végére ért. A foci-kézikönyv óriási szellemi teljesítmény volt, amely reményei
szerint új csapást vág a labdarúgás elméletében, olyan, mint egy katonai stratégiai alapmű, amelyet
a világ sok tiszti iskoláján és katonai akadémiáján tanítanak. A kézikönyv vázlatai a disszertációjával
párhuzamosan készültek, és egyszerre lett kész a kettővel. Miután beadta a dolgozatát, a foci került
előtérbe.

Kiadótól  kiadóig  járt,  érvelt  és  könyörgött,  de  senki  sem vállalta  az  ismeretlen  fiatalember
könyvének  megjelentetést,  sőt,  el  sem  olvasták  a  kéziratot.  (Sok  évvel  később  ugyanennek  a
kéziratnak egy bővített változata nemzetközi bestseller lett, a labdarúgóedzők kötelező olvasmánya,
a hozzá készített videópéldákkal együtt, a helyzetek típusainak leírása pedig Halász-katalógus néven
vált ismertté. Ezt akkor még senki sem sejtette. És a szerkesztőket nem azért fizetik, hogy a jövőbe
lássanak.)

Megpróbált összejönni híres edzőkkel, konzultálni szeretett volna velük, sőt, azt remélte, hogy
egyik-másik  javaslatát  a  pályán  is  kipróbálják.  De  nem voltak  hajlandók  szóba  állni  vele.  Úgy
kezelték, mint egy csodabogarat, akinek az a mániája, hogy a kipróbálatlan és fantasztikus ötleteivel
képes megújítani a sportágat, de nem érdemes rá figyelni. Mindenki meg volt győződve róla, hogy a
magyar focit egyetlen dolog képes megjavítani: a pénz. És ha az nem, akkor a még több pénz.
Külföldi edzőket szerződtettek, a magyar játékosok jó pár nyugat-európai klubban szerepeltek, és
bár ott időnként szóhoz jutottak, az itteni játékuk ettől sem lett jobb. Halász gondolt rá, hogy amit
itthon nem értékelnek, azt esetleg megfontolják a nyugati csapatok, hiszen a számukra a győzelem
pénzbeli értéke is jóval nagyobb. Arra azonban frissen végzett diplomásként nem is gondolhatott,
hogy a nagy nemzetközi klubokhoz forduljon. Ismeretlen volt, névtelen, biztosan úgy rúgták volna ki,
hogy az arcán csúszik kifelé. Vagy ha a kéziratot át is veszik, azt biztosan olvasás nélkül kidobják a
papírkosárba.

Kétségei is voltak: hátha ez a nagy rendszerezés csak egy tévút, nem vezet sehova. Hátha nem a
helyzetek átfogó katalogizálása váltaná meg a sportágat, hanem a szabályok reformja? Maga is
gondolt rá, hogy mennyire más lenne a mérkőzések képe, ha például 20-20 játékos lehetne a pályán,
és kevesebbet kellene rohangálni.  A több játékos nagyobb kombinációs lehetőségeket jelentene,
egyből többet kellene gondolkodni, mint addig. Vagy ha akit lecseréltek, azt később ugyanúgy vissza
lehetne küldeni, mint a kézilabdában, kosárlabdában, vízipólóban, és így a taktika és a játékmodor
egyik percről  a  másikra megváltozhatna.  Vagy ha minden szándékos szabálytalanságot  azonnal
megtorolnának,  még  a  technikai  faultot  is.  Mert  bár  ezek  nem  okoznak  sérülést,  így  is
megszakasztják  a  játékot,  és  a  megítélt  szabadrúgás  nem  kárpótol  egy  tiszta  gólhelyzet
elvesztéséért. Ugyanígy a tizenegyesek helyett simán gólt lehetne ítélni. A tizenegyes ugyanolyan
korlátozott büntetés, mint egy sértésért a párbaj. A vétkes párbajozó még mindig leszúrhatja vagy
lelőheti a vétlen ellenfelét.

De  magát  a  sportágat  radikálisan  megváltoztatni  egy  ember  nem  képes.  Neki  a  jelenlegi
szabályok figyelembevételével kell  boldogulnia. És az egyetem elvégzése utáni hetekben arra is
rádöbbent, hogy segítőtársakra sem számíthat, a forradalmi gondolatait nem bízhatja másra, azokat
neki  magának  kell  kipróbálnia  a  gyakorlatban.  De  hogyan?  Talán  egy  iskolában,  a  saját
tanítványaival. És most értünk el odáig, hogy leírhassuk: történetünk azzal kezdődik…



Merjünk nagyot álmodni!
Történetünk azzal kezdődik, hogy hősünket, akit már Halász Lászlónak hívnak, a friss diplomás

magyar-testnevelés  tanárt,  felvették a  Horthy István Fiúgimnáziumba.  A magyart  azonban nem
taníthatta, mert Kökörcsin Pista bácsi még nem ment nyugdíjba. A korhatárt már elérte, de kedve
volt tovább dolgozni, és a diákok is ragaszkodtak hozzá. Halász a testnevelést kapta meg, de minden
osztályban. Ameddig Kökörcsin tanár úr nem megy nyugdíjba, addig így is marad.

Ezt az állást is tulajdonképpen a vak véletlennek köszönhette, hiszen a Vallás- és Népoktatási
Minisztériumban  egy  másik  jelöltet  protezsáltak.  Arról  a  kollégáról  azonban  kiderült,  hogy  a
nagyapja vitézi címe hamis, és vele nem blamálhatták az iskolát. Az állást gyorsan be kellett tölteni.
Mivel Halász már jóval a diploma megszerzése előtt megpályázta az állást (néhány más iskolának is
elküldte a jelentkezését, de azok nem is válaszoltak rá), szükségből őt választották. Így került Halász
a jó nevű középiskolába.

Energikusan látott munkához. Az I/B-nek ő lett az osztályfőnöke. (Itt emlékeztetnünk kell  az
olvasót arra, hogy a minisztériumban rájöttek: a fiúk és lányok együttes oktatása rontja a morált és a
keresztény szellemiséget, a háború előtti nemes hagyományok folytatásaként újra külön fiú- és lány-
gimnáziumok működtek.)  Halász  gyorsan megkedvelte  a  diákjait,  a  csupa tetterős,  szimpatikus
fiatalembert.

Az  osztályfőnöki  órákon  a  hivatalos  penzum  után  volt  idő  és  alkalom  egy  kis  kötetlen
beszélgetésre. Halász mesélt a diákjainak a nagy magyar futballsikerekről és a régi idők sztárjairól.

–  Hallottatok  már  Cseh  Matyiról?  –  kérdezte.  Mivel  nem  hallottak  (ez  a  tudatlanság  a
sporttörténetírás hiányosságából eredt, amelyet minél előbb szükséges pótolni!), elmesélte, hogy a
legendás focista a harmincas években csak úgy viccből az ellenfél minden egyes játékosát kicselezte,
mielőtt gólt lőtt. Mivel ezzel felkeltette a fiúk érdeklődését, tovább mesélt. Zsák Károly híres kapus
volt, de szükség esetén gólokat is tudott rúgni. Amellett soha nem maradt hűtlen a harmadosztályú
csapatához, a Budai 33 FC-hez, amelyiknek mellesleg nem is volt saját pályája. Orth György 16
évesen  kezdte  pályafutását,  és  bár  elsősorban  középcsatár  és  középfedezet  volt,  kapusként  is
remekül  helytállt.  Toldi  Géza,  akit  erőszakos  játékstílusa  miatt  „Tanknak”  becéztek,  egy
kölyökcsapatban kezdett játszani, az ifjúsági IV. osztályban, de csapata szinte minden évben lépett
egyet előre, és a végén a felnőtt I. osztályú bajnokságot is megnyerték.

– Képzeljétek el, hogy ti is így meneteltek előre – mondta Halász. – Idén elkezdtek focizni, aztán
bajnokságról bajnokságra mindig magasabb osztályba léptek.

– Egészen az első osztályig? – kérdezte az egyik tanuló.

– Persze. Sőt, tovább. Európa Liga, Bajnokok Ligája, világbajnokság...

Belelkesedtek, de igazából nem tudták elképzelni, hogy mindez velük is megtörténhet. Halász
érezte, hogy jó nyomon van, és tovább mesélt: a jobb és bal lábát egyaránt kitűnően használni tudó
Zsengellér Gyuláról, aki ötször is gólkirály lett Magyarországon (ő is 16 évesen kezdte). Schlosser
Imréről (Slóziról), aki 129 mérkőzésen 215 gólt rúgott, és 17 évesen már a nemzeti válogatottban
játszhatott.


