
  Jelige: labdarúgó  

1 
 

Egy labdarúgó visszaemlékezései  

 

 Sohasem voltam nagy sztár. Országos szinten a futballrajongók ismerték a nevem, 

viszont még itt sem tartoztam a legnagyobb labdarúgók közé. Bár valamivel több mint két 

évtizedet is végigölel a játékospályafutásom, neves eseményre (például: VB, EB) sosem 

sikerült kijutnom. Pedig lett volna rá alkalmam, viszont az illetékes szövetségi kapitányok és 

edzők úgy gondolták nem ütöm meg azt a szintet, hogy „hazámat” én is képviseljen ezeken a 

rangos eseményeken. Megjegyezném, hogy szeretett „hazám” 1976-ban meg is nyerte az 

Európa bajnokságot, viszont én ekkora már teljesen kiégtem, úgyhogy ez miatt nem is 

hibáztatom őket, hogy nem neveztek a keretbe. Csakis magamat, hisz harmincegy évesen 

tulajdonképpen már a „levezetőfázisomat” végeztem. Pedig de jól kezdődött ez az egész, de jól. 

Ne ugorjunk ennyire előre! Jóllehet, az előző információk tudatában kitalálták mikor is 

születtem. Igen! 1945-ben! Pontosabban 1945. augusztus 6-án. Milyen szép nyári nap is lehetett 

az Istenem… legalább is itt, nálunk. A világ másik felén már kevésbé.  

 A fiaim, majd az unokáim is mind kórházban születettek. Én viszont nem! Én egy szép 

tanyasi házban, Pilisszántón. Édesapám szlovák származású volt, míg édesanyám magyar. A 

két nővérem is itt született, viszont a húgom és az öcsém már a mai Szlovákia területén. 1947 

nyarán átköltöztünk, vagyis átköltöztettek bennünket. De nem csak minket, hanem apám egész 

„kolóniáját.” Jöttek velünk az ő szülei, a testvérei, valamint azok családjai is. Apám és családja 

természetesen beszélt magyarul, viszont a fejesek tótnak, azaz szlováknak nyilvánították őket, 

ezért kellett elhagyniuk a Pilist és átköltözniük ide. Az anyám kezdetben félt, mert nem nagyon 

beszült szlovákul, ám mikor megérkeztünk megnyugodott a lelke, hiszen a falu több mint 

kilencven százaléka magyar nemzetiségű volt. A szlovákok asszimilációs kísérlete így hát az 

én családommal nem sikerült, vagyis visszafelé sült el, mivel még nagyapám (aki előtte csak 

törte a nyelvet) is megtanult teljes mértékben magyarul. Az első szavaimat tehát magyarul 

ejtettem ki és az alapiskolát is magyar nyelven abszolváltam. Bár apámnak kezdetben nem 

nagyon tetszett ez, ám anyámnak sikerült őt meggyőznie arról, hogy kizárólag csak így tud 

nekem és testvéreimnek segíteni a leckében, ha a tananyag az ő anyanyelvén van. Én nem 

bántam, hisz remek társaság gyűlt össze abban az iskolában és a sportág „alapjait” is itt 

sajátítottam el. Ugyan már nem tartom egyik volt osztálytársammal sem kapcsolatot, valamint 

a többség nevére nem is emlékszem, néhány arc azonban még mindig előttem van homályosan. 

Az iskola „futballpályájára” (ha lehet azt a sáros, hézagos területet annak nevezni) viszont még 

ma is tisztán emlékszem, hiszen ott lőttem az első góljaimat. Már akkor híres voltam a 
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kötényeimről és a szólógóljaimról. A fiúk csak lestek mire vagyok képes, a lányok meg el 

voltak tőlem ájulva.  

 Apám sosem akarta, hogy labdarúgó váljon belőlem. Azt mondta, hogy a sportnak 

semmi köze a hivatáshoz, az csak egy hobbi. Semmi más. Szlovák létére mégis végigizzadta 

velem a Magyarország-NSZK VB döntő rádióközvetítését. Én akkor még csak kilenc esztendős 

siheder voltam, de arról álmodtam, hogy egyszer én is pályára léphetek majd egy VB döntőben, 

vagy legalábbis egy VB-n, ahol Magyarországot képviselhetem. Ez sajnos nem jött össze. Én 

szerencsére nem egy kétballábas magyar válogatotton nőttem fel, mint az utolsó harminc év 

magyar gyerekei. Gyermek-, serdülő- és fiatalfelnőttkoromban egyaránt láthattam a magyar 

válogatottat VB-n, EB-n, sőt még olimpián is szerepelni. Ez idő alatt a magyar válogatott 

sorozatban négy labdarúgó-világbajnokságon és két Európa-bajnokságon is futballozott, 

valamint olimpiai válogatottunk három aranyérmet zsebelt be. Az volt ám az igazi magyar foci. 

Napjainkban a labdarúgók kényük-kedvük szerint igazolhatnak ide-oda-amoda, viszont az én 

időmben, a szocializmus korában ez lehetetlen volt. Manapság már a válogatottak közül is 

válogathatsz magadnak… Ha a dédapád például török, a nagyanyád észak-ír, de te magad 

Szenegálban születtél, akkor lehetőséged van mind Törökország, mind Észak-Írország, mind 

pedig Szenegál labdarúgó-válogatottjának a mezét magadra ölteni. Bezzeg akkor… hiába 

születtem Magyarországon magyar anyától és hiába éltem utána is sokáig magyar „területen” 

magyarok közt, nem vették figyelembe. Gondolom sokan hallottak már Kubala Lászlóról, az 

FC Barcelona történetének egyik legnagyobb játékosáról. No most ez a Kuksi (ez volt a 

beceneve) nemcsak a játéktudásáról, hanem arról is híres, hogy három ország labdarúgó-

válogatottjában is szerepelt. Hogy lehetséges ez? Elmondom. Kuksi, ahogyan én is, félig-

meddig szlovák származású volt és ő is a mai Magyarország területén született. Kezdetben 

Pesten futballozott a Fradiban, majd 46-ban besorozták és édesanyjával együtt Pozsonyban 

telepedett le, ahol a Slovan csapatában rúgta a bőrt. A csehszlovákok egyből rájöttek, hogy 

Kuksi egy Isten adta tehetség és meghívták a válogatottjukba, amit Kuksi el is vállalt, hiszen 

szlovák származása miatt egyből meg is kapta az állampolgárságot, sőt még az edzője lányát is 

elvette feleségül. Csehszlovák válogatott: PIPA. Kuksi hat meccsen négyszer rezgette meg az 

ellenfelek hálóját, majd jött az újabb katonai behívó (immár Csehszlovákiából) és Kuksinak 

vissza kellett mennie Magyarországra, ahol már nem a Fradiban, hanem a Vasas csapatában 

ontotta a gólokat. Itt Gallowich Tibornak, az akkori magyar szövetségi kapitánynak megtetszett 

Kuksi játéka és behívta őt a magyar keretbe három meccs erejéig. Magyar válogatott: PIPA. 

Kuksi később emigrálni kényszerült. Olaszországon keresztül eljutott új hazájába 

Spanyolországba, ahol megtalálta számításait és megtanította a katalánokat focizni. 53 és 61 
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között tizenkilencszer lépett pályára a spanyol címeres mezben, mely találkozókon tizenegy 

alkalommal talált a kapuba. Spanyol válogatott: PIPA. Laszyt (ahogy ott hívták) a spanyolok 

és a katalánok istenként tisztelték. Játékospályafutása után 69-től 80-ig, tehát tizenegy (!) évig 

irányította a spanyol labdarúgó-válogatottat. A XX. század legjobb Barcelona játékosának is 

megválasztották őt a rajongók. Kicsit elkalandoztam… Hol is tartottam? Ja, igen. Irigyeltem 

Kuksit, mivel neki sikerült megvalósítania az én álmomat, hogy pályára lépjek a magyar 

válogatottban. Még ő is jobb korban élt mint én ilyen téren, hiszen abban az időben a magyar 

edzők és játékosok uralták egész Európát, majd a hatvanas évektől kezdett minden megváltozni 

és a magyarok a háttérbe szorultak. Bár gondolom most mindenki visszasírná az akkori magyar 

labdarúgás állapotát és színvonalát.  

 Anyám sem volt elragadtatva attól, hogy a labdarúgással szeretnék komolyabban 

foglalkozni. Ő azt szerette volna, ha kitanulok egy szakmát, amivel majd életem végéig 

foglalkozni fogok. Előbbi meg is történt, hiszen kitanultam lakatosnak, ám életem során 

körülbelül három vagy négy ajtózárat cseréltem ki, sőt azokat is csak a kétéves középiskolás 

tanulmányaim alatt. Sára nővérem férje, Alfréd volt az első, aki kimondta, hogy van tehetségem 

a labdarúgáshoz. Alfréd tizenhét évvel volt idősebb mint én és fiatalabb korában a Nemzeti 

Bajnokság II-ben is megfordult játékosként, mégpedig a Tatabányai SC színeiben. Ám a 46/47-

es szezonban keményen elgáncsolták és idő előtt be kellett fejeznie a labdarúgó pályafutását. 

Valószínűleg ez is közrejátszott abban, hogy látta bennem azt a potenciált, ami benne is megvolt 

fiatalabb korában, ezért nagyon szerette volna, hogy én is labdarúgó legyek és ezáltal 

valósítsam meg mindazt, ami neki sajnos nem sikerült. Alfréd sokáig győzködte apámat, hogy 

vigyen el próbajátékra valamelyik nagyobb csapathoz, ám apám mindig kinevette őt. Mígnem 

snapszerpartira került sor és Alfréd megígértette apámmal, ha ő nyeri a játszmát, akkor 

elvisznek próbajátékra. Apám viszont kikötötte, hogy amennyiben ő nyer, szót sem ejtünk 

többet a családban a futballkarrieremről. Adta Isten, sógoromnak Alfrédnak az utolsó körben 

négy makkja is lett (benne az ásszal és a tízessel), és ő hívott adottat, így lesöpörte apámat a 

kártyajátékban. Mindössze tizenöt éves voltam akkor. Dunaszerdahelyre mentünk először, ahol 

a felnőttcsapat ellen dobtak be a mélyvízbe. Szakadó eső, sár. Füvet nem is láttam, kizárólag 

latyakos sarat. Öt az öt ellen formációt játszatta velünk a tréner, kétszer tíz percben 

meghatározva a játékidőt. Szerdahelynek ekkor nem volt elsőligás csapata, mint manapság, ám 

a felnőttcsapat játékosai lenéztek és kinevettek, hogy mit akar egy tizenöt éves majom a 

felnőttek között. „Egy sima edzőmeccs, lemossuk a gyereket aztán mehettek haza vagy sörre, 

ez meg visszamehet az iskolába” – mondta a tréner a játékosnak. Az első félidőben a csapatom 

(én meg a másik négy DAC játékos) vezetett 4-0-ra. Az első három gólt én lőttem, a negyediket 
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előkészítettem. A második félidőben kétszer találtam a kapuba, így a végeredmény 6-0 lett. A 

tréner egyből hívta be apámat és Alfrédot az irodába, hogy előkészítsem a papírokat, ám Alfréd 

azt mondta neki, hogy erről szó sem lehet. Még a jövő hét folyamán elmegyünk Pozsonyba! A 

DAC játékosai csak néztek utánam tátottszájjal, még sörözni sem volt kedvük a meccs után. 

Sima edzőmeccs…Persze! Apám arcán akkor először láttam büszkeséget és tudtam, hogy bízik 

bennem. Bár hazafele menet nem egyszer szóvá tette, hogy visszakéne menni és aláírni azokat 

a papírokat és akkor bekerülhetek a csapatba, ám Alfréd sógorom hajthatatlan volt. „Majd 

biztos ilyen tehetséggel fog itt futballozni, amikor az elsőligás csapatok is összetennék érte a 

két kezüket” – mondta apámnak. Alfréd nem beszélt szlovákul, mivel ő tősgyökeres magyar 

volt. Dorogon született és nevelkedett, ám mikor elvette feleségül a nővéremet, ő is velünk jött 

Csehszlovákiába, hátrahagyva addigi családját, szüleit. Pozsonyban tehát apám beszélt az 

illetékesekkel. Akkoriban még nem volt bennem ez a magyar szellem és nagy boldogsággal 

töltött el az a gondolat, hogy a pozsonyi Slovan csapatánál fogadnak próbajátékra, ahol egykor 

Kuksi is futballozott. A Slovan keretét akkor olyan későbbi világbajnoki ezüstérmes játékosok 

alkották, mint például Viliam Schrojf kapus, a korszak kiemelkedő hátvédje Ján Popluhár, vagy 

a magyar származású csatár Molnár Pál. A próbajátékomon az említett labdarúgók egyike sem 

vett részt. Kizárólag az edző és néhány gyengébb játékos, akik az előző szezonban csak a padot 

koptatták. A Slovan ekkoriban vette fel a Slovan CHZJD Bratislava nevet, és ebben a naptári 

évben három edzőt is elfogyasztottak, pedig ezidőtájt mindig a  tabella elején foglaltak helyet. 

Az elmúlt idényben (1960/61) például a harmadik helyen végeztek, csupán a prágai Dukla és a 

szintén pozsonyi CH (a mai Inter) előzte meg a csapatot. Örültem, hiszen itt már rendezettebb 

pályán zajlott az edzőmeccs, ám sajnos nem tartott sokáig, mivel az egyik játékos (a nevét se 

tudtam) öt perc után úgy felrúgott, hogy a sürgősségin kötöttem ki. A jobb kezemre estem rá és 

eltört a kisujjam. Alfrédot apámnak kellett visszafognia, hogy ne menjen neki a játékosnak, 

akiről később kiderült, hogy tétmeccsen még egyszer sem lépett pályára a csapat színeiben. Hát 

rajtam vezette le a dühét. Az edző sem törődött velem túlságosan…Beláttam, hogy az igazán 

nagyok között nem lesz esélyem, hiszen a gyenge fizikumomnak köszönhetően mindig lesz 

olyan futballista, akinek ha rossz kedve felrúg.  

 Két hét múlva már félig begyógyult kisujjal és immáron 16 évesen vágtam neki újra az 

életnek. Alfréd jelezte, hogy mehetek a másik pozsonyi csapathoz, a CH-hoz is próbajátékra. 

Apám hallani sem akart róla. Azt mondta, hogy őt másodszor már nem fogom ilyen kínos 

helyzetbe hozni, mint a múltkor és jobban tenném, ha el sem mennék, mivel egy másik 

testrészem fogja majd bánni, ha ismét felrúgnak. Alfréd természetesen elkísért, viszont még 

mindig csak törte a szlovákot, ezért magunkkal vittük apám testvérét, Náci bácsit. Ne ijedjenek 
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meg! Nem azért hívták Náci bácsinak, mert náci volt, hanem azért mert ez az Ignác úgynevezett 

becézése. Náci bácsi volt apám lefiatalabb öccse, mindössze huszonkét évvel volt idősebb 

nálam. Náci bácsi imádta a futballt. Azt mondta, hogyha ő is ott lett volna velünk két héttel 

korábban, akkor biztosan bekerültem volna az égszínkékek csapatába. Egy kicsit szomorú 

voltam, viszont már nem bántam, hogy így alakult. Most csak arra koncentráltam, hogy 

játéktudásommal elkápráztassam a CH szakmai stábját (bár akkoriban még nem így nevezték). 

Tudtam, hogy a CH jobb formában is van, hisz említettem, hogy a Slovan előtt végzett a 

tabellán, ezért is szerettem volna bekerülni hozzájuk, majd bizonyítani apámnak és azoknak, 

akik nem hittek bennem. Náci bácsi végig nyugodt volt. Én viszont most először feszengtem. 

Alfrédon is láttam valamiféle nyugtalanságot, arcáról kivehető volt, hogy attól félt netán megint 

balul sülhet el a dolog. Mire odaértünk láttuk, hogy a pályán valódi meccs folyik. Tizenegy a 

tizenegy ellen. Náci bácsi megkérdezte szlovákul, hogy kivel játszik a CH. Az egyik szurkoló 

azt mondta, hogy a Nyitra ellen játszanak felkészülési meccset. Félidő lett. Náci bácsi lement 

az öltözőbe megkeresni az edzőt, majd közölte, hogy a második félidőre beállok, úgyhogy 

csipkedjem magam az öltözködéssel. Később kiderült, hogy az edző jó barátja a 

dunaszerdahelyi trénernek és ő hívta fel rám a figyelmet, hogyha bejelentkezek náluk, ne 

utasítsanak el, hanem mindenképp fogadjanak és nézzenek meg. A CH edzője megfogadta a 

szerdahelyi tréner tanácsát, csak kicsit másképp: a mélyvízbe dobott. Átöltöztem. Náci bácsi 

jót nevetett, mert a trikó körülbelül két vagy három számmal nagyobb volt, mint az én méretem.  

Még a meccs állását sem tudtam, amikor felfutottam a pályára. Az edző megkérdezte milyen 

lábas vagyok, melyikkel tudok jobban lőni? Hirtelen nem tudtam, hogy melyik a bal és melyik 

a jobb szlovák megfelelője, így csak bámultam rá. Majd közölte, hogy a bal szélre megyek. 

Közölte? Mutogatnia kellett szerencsétlennek, mert látta, hogy nem értem mit beszél. Itt nem 

úgy futkároztunk, mint a srácokkal a suliban. Itt gyorsan kellett továbbpasszolni a labdát, nem 

bámészkodhattál felette perceket. Húsz perc után hozzá is szoktam! Rájöttem, hogyan 

mozogjak az ellenfél játékosai közt, mindig a labda aktuális mozgását szemmel tartva. 

Valahogy a második félidő közepén a későbbi világbajnoki ezüstérmes és a chilei 

világbajnokságon Magyarországnak gólt szerző (és ezáltal kiejtő) Adolf Scherer adott nekem 

egy jó labdát. Két nyitrai védőt majd a kapust is átejtve gurítottam a labdát laposan kapuba. 

Scherer valamit odaszólt nekem szlovákul, de nem értettem. Csak örültem magamnak. 

Odanéztem a tribünre, ahol Náci bácsiék ültek. A bácsi csupa vigyor volt, Alfréd még mindig 

ideges. Később a CH játékosai lőttek még két gólt (egyet az én közreműködésemmel). A 

végeredmény: 3 -2 lett javunkra. Mennyire örültem, hogy nem tudtam az aktuális eredményt a 

félidőben. Valószínűleg akkor jobban rástresszeltem volna a dolgokra és nem teljesítek így. 
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Náci bácsi a meccs után rögtön odajött hozzám és megcsókolta az arcomat. Végre Alfréd is 

fellélegzett egy kicsit az örömében és mindkét kezével átölelt. A játékosok nem értették, hogy 

mire ez a nagy felhajtás, lévén csak egy ártalmatlan tét nélküli meccset nyertünk meg. Nekem 

viszont ez igen is sokat jelentett. Míg Náci bácsi beszélt az edzővel a jövőbeli szerződésemről, 

a CH hátvédje Titus Buberník nyújtotta felém a kezét és valami olyasmit mondhatott, hogy 

üdvözöl a csapatban. Igazolt játékos lettem. És nem akárhol, hanem az aktuális ezüstérmes CH 

Bratislava csapatában.   

 A 61/62-es szezont végig az ifikkel töltöttem. A játék mellett a szlovák nyelvtudásomat 

is fejlesztettem. Kezdetben a káromkodásokat sajátítottam el. Otthon anyám kedvéért mindig 

magyarul beszéltünk, ám megkértem apámat, hogyha lehet inkább szlovákul beszéljen velem. 

Fél év után már sikerült megértetnem magam és már elég sok mindent fel is fogtam, amit 

mondtak nekem. A CH ifjúsági csapatában „volt szerencsém” magyarellenes játékostársakhoz 

is, akik nem értették miért nem beszélem tökéletesen az állami nyelvet. A hátam mögött csak 

hülye magyarnak hívtak. Rajtam kívül a csapatban még hárman tudtak magyarul, bár kettő 

közülük titkolta. A hülyéi azt hitték így könnyebben el tudják magukat fogadtatni, ha 

szlováknak vallják magukat. Debilek. Már a nevük alapján is sejthető volt, hogy mindkettő 

magyar apától származik. Csak ők nem lettek azok soha, meg a gyerekekeik sem és így tovább 

és így tovább. Engem, ha valaki nem ismerne, csupán a nevemre nézne, senki nem gondolná, 

hogy a magyar vagyok. A nevem ugyanis szlovák. Ezt sosem változtatnám meg! Ugyanis 

apámtól kaptam, aki az ő apjától. A nevünk szent! Ezzel születünk, ezzel halunk meg. Bár 

bevallom vannak fura nevek… De ez most nem ide tartozik. Az ifiedzőnk felismerte a bennem 

rejlő gyorsaságot és kitett a szélre játszani. Gyors voltam mint a villám. Osztottam a beadásokat 

és ontottam a gólokat. Első és egyetlen ifiidényemben tizenkilenc meccsen léptem pályára, 

melyeken tizenkét gólt szereztem. A szezon végén fel is tettek egyből a felnőttcsapatba, 

mindössze tizenhét évesen. A CH felnőttjei egyébként a harmadik helyen zárták az idényt. 

Tőlük csak a „szüzességemet elvevő” a Nyitra, valamint a prágai Dukla csapatai végeztek 

jobban.  

 A következő, 62/63-as szezonban már pályára léphettem a nagyok között is. A szezon 

őszi részében nem sokszor jutottam szóhoz. Az első meccsemet a Tatran Prešov ellen 

játszottam. Mit mondjak… nem ment túl jól a játék. A keleti védők jól bealáztak. Jó fizikumú 

gyerekek voltak hozzám képest. Tavaszig összesen hét első osztályú meccsen léptem pályára. 

Ez tizenhét évesen azért nem olyan rossz arány, viszont gól, azt nem szereztem. Gólpasszt is 

csak egyet osztottam ki.  
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 A magánéletem is kezdett kibontakozni. Pozsonyban megismerkedtem egy Zsuzsanna 

nevű hölggyel, aki egy évvel volt fiatalabb nálam. A Pozsonytól nem messze lévő falucskából, 

Dénesdtorcsmisérdről származott, természetesen magyar szülőktől. Középiskola tanulmányait 

itt végezte Pozsonyból. Az egyik hétvégén, amikor mentem haza a buszállomáson találkoztunk. 

Hallottam, hogy a barátnőivel magyarul beszél, így odamentem hozzájuk és megkérdeztem, 

hogy nem-e iszunk meg jó forró teát (ez télen volt). A barátnői mind nevettek rajtam, lévén, 

hogy most beszélek velük életemben először, és már teázni hívom őket. Egy Zsuzsa volt az, aki 

elfogadta a meghívást és beült velem egy teára. Annyira jól érezte magát velem, hogy két órával 

későbbi busszal ment csak haza, mint tervezett. Az apja elég mérges volt rá, amit az első közös 

találkozásunkkor rajtam töltött ki. Még jó, hogy az öreg szerette a focit! El is járt a meccseimre 

stabilan.  

 Zsuzsával három év után összeházasodtunk és született tőle két gyönyörűséges fiam. 

1979-ben váltunk el. Azóta nem is nagyon tartsuk a kapcsolatot, kivéve, ha valamelyik 

gyereknek kerek évfordulós születésnapja van és meghívnak mindenkit egyszerre magukhoz az 

ünnepségre. Akkor is csak köszönünk egymásnak, és ennyi. Nem hibáztatom őt semmi miatt! 

Félreértés ne essék tudom, hogy a „kiégésem” korszakában az elviselhetetlen jelző szépnek 

számított, ha rólam volt szó. Ennek leginkább Zsuzsa és a gyerekek itták meg a levét, na meg 

a barátok, a család többi tagja és így tovább…  

 A továbbiakban már csak nagyvonalakban fogok beszámolni életem fontos 

állomáshelyeiről, illetve eseményeiről. Azt szerettem volna elmondani, hogy milyen volt 

fiatalnak lenni…amikor kialakult ez az egész…amikor nem volt probléma…nem voltak 

veszekedések… nem volt alkohol…csak én és a futball…az a futball, amibe beleszerettem. A 

kezdet csodás volt, ami utána történt…az már csak megkeseredett, kiégett, mélabús ember 

visszaemlékezése, aki a csehszlovák „csúcsfociból” a mélybe jutott.  

 Folytatom tovább, mert nem akarom szétsírni az eddig megírt jegyzeteimet. A 62/63-as 

szezon második felénél tartottam. 63 tavaszán már tíz alkalommal jutottam szóhoz és lőttem 

három gólt, valamint négy gólpaszt is kiosztottam. Ezek azért már jobb számok, mint az őszi 

mutatóim. A csehszlovák liga egyik legtehetségesebb fiatal labdarúgói közé soroltak. Szerintem 

kilencvenszázalékuk nem tudta, hogy magyar származású vagyok… ezért dobálóztak ilyen szép 

jelzőkkel.  

 A CH-t (a hatvanas években már Inter) egészen 1970-ig, huszonötéves koromig 

szolgáltam, jóban rosszban. Bajnokságot sosem nyertem velük, viszont imádtam ott futballozni, 

és a közönség is imádott engem. Sztárként kezeltek. Összesen 151 csehszlovák bajnokin léptem 

pályára, és az ellenfelek hálóját 62 alkalommal rezgettem meg. Nem is volt kérdés, hogy 



  Jelige: labdarúgó  

8 
 

leigazol egy nagyobb csapat. Voltak ajánlataim többek között Ausztriából, Németországból, sőt 

még Hollandiából is, ám határon kívülre nem engedtek el. Így a fővárosba, Prágába, azon belül 

pedig a Sparta Praha csapatához igazoltam. Az Internek köszönhettem továbbá a válogatott 

behívómat is.  

A válogatott! Az a fantasztikus csehszlovák válogatott! Hiába teljesítettem az Interben 

várakozáson felül, a válogatott meghívót csupán 1969-ben, huszonnégy évesen kaptam meg. 

Akkora már nem volt Náci bácsi, nem volt apa, aki segítsen, tanácsot adjon. Alfréddal is 

összevesztünk addigra (ugyancsak az én beképzelt, lenéző modorom miatt), és nem volt 

hajlandó velem szóba állni, így teljesen magamra maradtam. Lelkiismeretfurdalás nélkül 

fogadtam el a meghívót, majd később zokogtam, amikor megtudtam, hogy az a nemzeti 

válogatott, aki ellen első ízben pályára lépek: Magyarország. Vagy „mi” vagy a magyarok 

leszünk ott a mexikói vb-n. Csak az egyik csapat. Elképzelni se tudtam volna, hogy pont ellenük 

kell majd pályára lépnem. Kétszeres világbajnoki ezüstérmes volt addigra már mindkét 

válogatott. A csoportküzdelmeken nem léptem pályára, kizárólag a pótselejtezőn, pedig a 

behívót még ezek kezdete előtt megkaptam. Kilenc meccsből nulla meccs!  Nem tudom milyen 

döntés járt a vezetők fejében, amikor pont erre az egy meccsre hívtak be. Azt gondolták biztos 

majd én teszek csodát, és kilövöm őket a VB-re. A mérkőzés december 3-án, Marseille 

városában játszódott le, Franciaországban. Annyira gyomorgörcsöm volt, hogy a városba ki 

sem mentem körülnézni, csak a szobában kuksoltam és vártam, hogy mi lesz. A csoport első 

egymás elleni meccsen a magyarok nyertek otthon 2-0-ra, míg Csehszlovákiában 3-3-as 

döntetlent játszotta a két csapat. Ennek értelmében nem is lett volna szükség egy Play Off 

meccsre (főleg nem egymás ellen), de ez a döntés született. A magyarok már 54 óta minden 

VB-én ott voltak, de a csehszlovákoknak sem volt okuk a panaszra. A mérkőzés alatt Kocsis 

Lajos melegített a pálya szélén. Odamentem hozzá és magyarul kezdtem beszélni, ő csak 

csodálkozott és kezet rázott, majd mondta, hogy valamikor beülhetnénk együtt sörözni. 

Szegény már nincs velünk… A végeredményt valószínűleg sokan tudják. 4-1 lett „nekünk,” 

csehszlovákok javára. 

1969 és 1973 között még tizenhárom alkalommal léptem pályára csehszlovák nemzeti 

színekben. A mutatóm: tizennégy mérkőzés, négy gól. Nem olyan rossz, viszont 

világeseményen soha nem vehettem részt. Pedig a csehszlovák foci aranykora a hatvanas, 

hetvenes évekre tehető. 1962-ben VB ezüstérem, 1976-ban EB cím.  

A Spartában szerettek, de akkora megbecsülést nem kaptam, mint az Internél. Ha 

elmennék Prágába és megkérdezném a Sparta rajongókat, hogy emlékeznek-e rám, 
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valószínűleg csak nagyot néznének és azt gondolnák, hogy valami hülye vagyok, aki azt hiszi, 

hogy valamiféle legenda volt.  

Harminc évesen „hazajöttem” levezetni. 1975-ben a VSS Košice igazolt le, ahol három 

év alatt mindössze harminchat bajnokin léphettem pályára. Alig voltam a kezdőcsapatban, az 

edző mindig az utolsó tíz percre szokott beküldeni. De meg is értem, elhíztam és literszámra 

vedeltem a sört. A lábaim fájtak, a megmaradt izmaim kimerültek és nem bírták a strapát.  

1978/1979-es szezonban a ZVL Žilina csapata akarta feltámasztani a pályafutásomat, 

de sikertelenül. Csak lődörögtem a pályán és vártam, hogy elém pattanjon a labda, hátha be 

tudom rúgni a kapuba. Volt egy szép szabadrúgásgólóm, ennyi…és ezzel be is fejeződött az 

első ligás pályafutásom. Harmincnégyéves koromra egy kiöregedett ex-futballistának 

számítottam, akivel már sem a rajongók, sem a családja nem törődik. Teljesen magamra 

maradtam. A gyermekeimet sem látogathattam. A gyermekkorukban nem is vettem részt. 

Kezdetben az állandó utazás, majd a folyamatos züllés vette el az életkedvemet.  

1979 nyarán visszatértem Kelet-Szlovákiába. A Slavoj Poľnohospodár Trebišov csapata 

úgy gondolta, hogy a nevem még ér valamit és megpróbálnak visszahozni a köztudatba. Három 

évig játszottam a másodikligás csapatnál, de csak elvétve kaptam lehetőségét.  

Harminchét évesen a végleges visszavonulás mellett döntöttem és teljesen az alkohol 

rabjává válltam. Nem tudtam feldolgozni, hogy csupán eddig tartott a siker… már nem jönnek 

oda hozzám a rajongók… nem osztogatok aláírásokat… csupán egy elfeledett felvidéki játékos 

voltam, akire öt év múlva már kutya sem fog emlékezni. 1983-ban Alfréd is elhunyt… utoljára 

1965-ben beszéltem vele és akkor is csak veszekedtünk. A temetésen nem mertem a nővérem 

szemébe nézni. Alfréd a karrierem kezdetében sokkal többet törődött velem, mint a saját 

feleségével… és én elárultam… amikor a siker teljesen elhomályosította az elmémet és nem 

tudtam normálisan gondolkodni… nem volt fontossági sorrend…csak a foci és az ezzel járó 

fényűzés.  

1985-ben ismét megkeresett a Trebišov. Azt szerették volna, hogy én vegyem át a csapat 

irányítását, mint vezetőedző. El is vállaltam, de hónapokkal később rájöttem, hogy ez mégsem 

való nekem és még a szezon vége előtt távoztam. Hosszú évek teltek el, mikor egy másik keleti 

csapat, a Chemlon Humenné keresett meg egy edzői ajánlattal. Mivel anyagilag teljesen a 

padlón voltam és testileg is nagyon le voltam épülve, elfogadtam az ajánlatot. Az 1990/1991 

szezont teljesen egészében a csapatnál töltöttem, de nem értünk el kimagasló eredményt, ezért 

a menesztésem mellett döntöttek. 1996-ban voltam edző utoljára, mégpedig a BSC JAS 

Bardejov csapatánál… négy hónap erejéig. Nem voltam jó edző… nem tudtam senkit sem 
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motiválni. Amikor a játékosaim rám néztek, egy meggyötört férfit láttak, aki legalább tíz évvel 

idősebbnek néz ki a valódi koránál.  

Most pedig itt vagyok hetvenöt évesen… és emlékezem. Emlékezem a kezdetekre!  

 

 

 

 

  

  


