
THIERY ÁRPÁD 

Ritkán engedélyezhetsz magadnak gyönge napot 

— 1975 — 

Szolid lakótelepi otthon. ízléssel válogatott tárgyak, klasszikus szobrok miniatűr 
másolatai. Nyíltan világító színek. Feszélyezettség nélküli kényelem. Nehéz meg-
teremteni. A fotelban egy fiatalember ül, akiről általában sokat beszélnek, ám 
annál kevésbé ismerik: Kozma Mihály, a Budapesti Honvéd válogatott labdarúgója. 

Évek óta ismerem a lelátóról. Másokkal együtt én is diadallal szoktam égnek 
emelni a karomat, mintha magam vágtam volna az ellenfél hálójába a labdát. 
Máskor, a kihagyott gólhelyzetek, a gyengébb játék után én is bosszankodva fordu-
lok el, és hazafelé a villamoson helyeslően bólogatok, ha valaki csalódottan jegyzi 
meg: Kozma Miska megint kihagyott egy szezonra való he lyzete t . . . 

A pálya színház is. Hetenként tízezreknek öröm vagy bosszúság forrása. A néző 
az eredményt teszi mérlegre, a játékost pedig a saját érzelmeivel veti össze. 

A gyanú akkor támadt föl bennem, amikor a miskolci teremtorna szünetében 
(a gyászos emlékű lengyelországi kupamérkőzés után) Kozma Mihály a televízió 
sportriporterének nyilatkozott. Negyvenöt másodperces dráma volt, két szereplővel. 
A játékos, aki egy siralmas kudarc megtestesítője a kamera előtt, másfelől az em-
beri mivoltában, alkatában, lelkiállapotában mélyen megbántott ember. 

ö tven kérdés „kapásból" még egy tapasztalt közéleti ember idegzetét is próbára 
teszi. Kozma Mihály meglepő nyugalommal válaszolgat. Nem tér ki a kérdések 
elől, legfeljebb egyik-másik válasza kissé szűkszavú. 

Szeptemberben lesz huszonhat éves. Tápén született, ott járt általános iskolába. 
A vízügyi szakközépiskolát Szegeden végezte, ott érettségizett. Tizennégy éves ko-
rában már a SZEAC úttörő csapatában játszott, másfél év múlva az NB I/B-ben 
szereplő első csapat állandó tagja lett. Szükség volt rá, s előfordult, hogy lázasan, 
bedagadt térddel is játszatták. Aztán megjelentek a fővárosi és .a jelentősebb 
vidéki csapatok képviselői. Ferencváros, Vasas, Honvéd, M T K . . . 

— Akkoriban sok mendemondát lehetett hallani az átigazolásáról. 
— Édesapám tárgyalt. Sokáig úgy nézett.ki, hogy a Fradiba megyek, mert ők 

kerestek meg először. A végső döntésben közrejátszott az is, hogy kis korom óta 
Tichy Lajos szurkolója voltam. Az fogott meg, hogy rugdosta a gólokat. Még nem 
is láttam őt játszani, de ő volt a példaképem. 

— Maga döntött az átigazolásában? 
— Én. Édesapám tanácsával egyetértésben. 
— Könnyen megszokta a fővárost? 
— Az elején nagyon rosszul éreztem magamat. Nagyon szeretem a szüleimet, 

és hiányzott a család. Én nem jártam el esténként a haverokkal, inkább otthonülő 
ember voltam. Vagyok is. Abban az időben sokat voltam egyedül. Alig vártam, 
hogy vége legyen a bajnoki meccsnek, a pihenő napot gyakran otthon töltöttem 
Szegeden. Két évig éltem így. 1971-ben megnősültem, egy év múlva megszületett a 
kislányom. Röviden ez a történet. 

— Volt-e gyerekkorában valami más elképzelése is, hogy mi szeretne lenni, 
ha majd felnő? 

— Amióta az eszemet tudom, futballozom. 
— Visszagondolva: ki gyakorolta magára a legnagyobb hatást? 
— Szerintem ilyen nem volt — rázza határozottan a fejét. 
— Ki a legjobb barátja? 
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— A leg jobb? . . . Zárkózott természet vagyok, kevés a barátom. Inkább itthon 
szeretek lenni. A csapatnál több barátom van. A magánéletben kevesebb. 

— Mivel tölti a szabad idejét? 
— Hétköznap nagyon kevés a szabad idő. Összel-tavasszal, mire áz edzésről 

hazaérek, már sötét van. Megvacsorázom, korán le kell feküdni. A kislány miatt 
ritkábban megyünk színházba vagy moziba. Vasárnap általában a családdal vagyok 
itthon. Vagy sétálgatunk. 

— Mi érdekli a világ eseményeiből? 
— A politikát mindig figyelemmel kísérem. 
— Milyen könyveket olvas? 
— Berkesi és Szilvási könyveit szeretem. A mozgalmasságuk miatt. 
— Ki a kedvenc filmszínésze? 1 

— Alain Delon. 
— Kedvenc szórakozása? 
— Olyan szórakozásom nincs — válaszolja tűnődve. 
A felesége szelíden kiigazítja. 
— Rejtvényfejtés. Közösen . . . 
— Az igen — hagyja helyben Kozma Mihály. 
— Milyen események befolyásolták döntően az életét? 
— Az egyik, amikor a SZEAC úttörőcsapatánál jelentkeztem. A másik, amikor 

a Honvédba kerültem. Döntőnek érzem a házasságomat is, és a gyerek születését. 
— Mire emlékszik vissza, mint nagyszerű élményre? 
— Az olimpia. 
— Mi volt életében eddig a legnagyobb kudarc? 
— Miután én mindent a futballra tettem fel, ott értek a kudarcok is. A leg-

nagyobb? Azt hiszem, egyformán legnagyobb a svéd és a walesi meccs. Különben 
is, minden vereség után két-három napig letört vagyok. A vereség utáni éjszaka 
nem tudok aludni. A szemem lecsukva, és állandóan az van előttem, ami a meccsen 
nem jött be. 

— A kudarcok miatt önmagát szokta okolni? 
— Igen. 
Kozma Mihály élethivatása a labdarúgás. Túl van a kétszázadik bajnoki mér-

kőzésén, 151 bajnoki gólt rúgott eddig: Tavaly gólkirály volt. Az idei góllövő listát 
jelenleg 19 góllal vezeti. Tizenötször volt válogatott. 3,8 másodperc alatt fut ja a 
harminc métert. Napi élete csaknem egyhangú rendszerben zajlik. Reggel hatkor 
kel, este nyolckor fekszik. Hétfőn, kedden, csütörtökön napi két edzése van, ilyen-
kor körülbelül tíz órát tölt együtt a játékostársaival. Reggel és este egy-egy óra 
utazás az egyesület autóbuszán, kétszer két óra edzés, közös ebéd, rendszerint a 
Margit-szigeten, az oda-visszautazás plusz huszonnégy kilométer. Más napokon is 
hat-hét óra a játékosok rendszeres napi elfoglaltsága, ha vidéken játszanak, a csa-
pat gyakran már pénteken elutazik. A napi életbe szervesen épülnek be a rendsze-
res múzeum- és üzemlátogatások, amelyekre dr. Lakat Károly, a csapat vezető 
edzője nagy súlyt helyez. Hasonlóképpén a játékosok jövőjére is. A csapatban 
jelenleg nincs olyan játékos, akinek sem iskolája, se szakmája. A legtöbbnek érett-
ségije van, vagy középfokú szakiskolát végzett, illetve végez. Mint Lakat mondja: 
— Ha valaki megérti a tanulás fontosságát, én igen, hiszen egy tanár nem teheti 
meg, hogy ezen a téren is ne segítsen a játékosainak. Az a játékos ugyanis, aki 
törődik a jövőjével, az a mával is jobban gazdálkodik.. . A játékosok elméletileg 
egyetlen szabadnappal rendelkeznek, ez a vasárnap. 

— Autója van? — kérdezem Kozma Mihálytól. 
— Autó, az nincs. 
— Nem is akar venni? 
— Most más tervünk van. Szeretnénk egy telket, víkendházat rá. Jelenleg nem 

nagyon tudnánk felépíteni, ezért minden pénzt meg kell fogni. 
Kozma Mihály pályafutását egy tekintetben Ron Clarké, ausztráliai futóhoz 

hasonlíthatom, aki fél mérföld és a maratoni távok között 202 versenyen győzött, 
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18 világcsúcsot javított, de soha nem nyert olimpiát, s az ausztrál taxisofőrök állí-
tólag így beszélnek róla: „Clarké? Ja, az a pofa, aki soha semmit nem n y e r t ? . . . " 
Clarké kissé ingerülten nyilatkozta: „Nos, nem nyertem olimpiai aranyat, és ez azt 
a hülye ötletet szülte, hogy nem voltam jó az igazi versenyeken, egyetlen ellen-
érvem, hogy igazán mindent megteszek, hogy tisztességes legyek . . . " 

Kozma Mihály sportpályafutásának is van egy sajátságos kísérővonása: a gól-
király általában nyolc-tíz abszolút gólhelyzetből egyet, esetleg kettőt értékesít, fő-
ként a válogatottban nem váltja be a hozzá fűzött reményeket. A közvélemény 
ennek magyarázatát szinte egyöntetűen Kozma Mihály gátlásosságában lát ja. 

. Kérdésemmel felkerestem dr. Lakat Károlyt is. 
— Kozma Miskával nem a Honvédnál találkoztam először — mondja. — Körül-

belül nyolc éve ismerem. Középcsatára volt annak a csapatnak, amelyikkel 1967 
decemberében Dél-Amerikában portyáztunk. Már akkor olyan embernek ismertem 
meg, akire lehet számítani. Szerény, csendes ember, de kevés önbizalommal. Érde-
kes egyébként, hogy a gólt rúgó csatárok a pályán is, emberileg is rendszerint 
önzőek. Miskát viszont inkább bátorítani kell, nem pedig visszafogni. A csapat 
szempontjából is van ennek szerepe, hiszen őt szeretik a játékosok, és még többet 
adnának a szavára, ha kissé aktívabb volna. Másik oldalról nézve azonban, ha 
valaki öt-hat helyzetből csak egyet értékesít, azt nem lehet csupán az önbizalom 
hiányára fogni. Például, ha Miska a pályának bizonyos pontjára ér, tudom, hogy 
miből lesz biztos gól, másik esetben pedig tudom, hogy nem lesz belőle semmi. Ez 
szakmai hiba, nem lélektani. Ezzel együtt is szükség volna Miska részéről egy kis 
„önzésre", ami a csapatnak is több önbizalmat adhatna. 

Kozma Mihály egyetért az edzőjével, kérdésemet viszont helyreigazítja. 
— Azt nem mondanám, hogy a Honvédban nem váltottam be a reményeket. 

A válogatottban?. . . Sajnos, el kell ismernem. Pontos magyarázatot nem tudok 
adni, hogy miért, hiszen ha tudnám, tettem volna ellene. Az viszont igaz, hogy 1968 
óta két egymást követő meccsen nem voltam válogatott. A Honvédban, ha van is 
egy-két rossz meccsem, tudom, hogy számítanak rám. A válogatottban meg rend-
szerint úgy megyek ki a pályára, hogy megint bizonyítanom kell. 

— Gátlásokkal küzd a pályán. 
— Szerintem ez abból is adódik, hogy én az életben is csendes vagyok. Amikor 

kimegyek a pályára, eszembe se jut a gátlásosság, de. ha kimarad két-három helyzet, 
akkor egy kicsit ideges leszek. Nem is gátlásnak nevezném, hanem idegességnek. 
Kapkodni kezdek. 

— Mi lesz, ha abbahagyja a játékot? 
— A tiszti pályát választottam. De szeretnék kapcsolatban maradni a labda-

rúgással. 
— Mit szeretne még elérni? 
— Bajnokságot a Honvéddal . . . 
Rövid, tanácstalan csend következik. 
— A válogatottságot már nem is említem. De biztos, hogy mindent meg fogok 

tenni . . . 
— Ha interjút készíthetne egy újságíróval, mi lenne az első és az utolsó 

kérdése? 
— Az első az volna, hogy foglalkozott-e azzal a sportággal, amiről ír? Az utolsó 

kérdés pedig az lenne, hogy minden esetben meg szokta-e kérdezni azt, akivel 
interjút kész í t? . . . 

— 1977 — 
Időközben két év telt el. 
A hangulat most jobb, mint két év óta bármikor. Kozma Mihály a legutóbbi 

négy bajnoki mérkőzésen hét gólt rúgott: hármat Kaposváron, kettőt Békéscsabán, 
egyet a Dorognak s ugyancsak egyet a Dunaújvárosnak. A góllövő listán jelenleg 
holtversenyben a harmadik helyen áll. 

Pedig nagyon rosszul kezdődött ez a két év. 
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1975 nyarán a Bajnokok Tornájának döntőjében történt a szomorú éset. A néző-
térről szemtanú voltam. Feltehetően sok százezren látták a televízió képernyőjén is. 
Egyszer láttam így repülni játékost a levegőben, több mint harminc évvel ezelőtt a 
grundon. Az alkalmi ellenfél centerhalfja megunta Szatmári Sanyi finom, játékos 
trükkjeit, és góllövő csatárunkat, mielőtt a labdához érhetett volna, tehetetlen dühé-
ben szabályosan felrúgta a levegőbe. Ma is úgy tűnik fel, hogy Szatmári Sanyi 
egyre csak száll felfelé a magasba könnyedén, mit sem sejtve, míg a zenitre nem 
ér, ahonnan megsebesített madár módjára lezuhan . . . 

A hazai labdarúgó közvélemény felháborodottan tárgyalta Kozma Mihály súlyos 
sérülését. Én az eset után egy rövid írásomat a következőkkel zártam: „A sport 
végül is játék. Ha úgy tetszik: ember és ember közötti kapcsolat. Ideje volna ebben 
egyetérteni." 

— Akkor úgy tűnt: ismét felfelé ívelő szakasz következik az életében. Ahogy 
ezt játékosnyelven mondják: remek formában volt. Mi történt azon a bizonyos 
mérkőzésen? Mi következett utána a kórházban, majd a felgyógyulás hónapjaiban? 

— A Bajnokok Tornájának döntőjét játszottuk az Újpesti Dózsával. A második 
félidő vége felé, négy-egyes vezetésünknél a pálya közepén rúgást kaptam a tér-
demre. Ekkor kezdődött a pályám legnehezebb időszaka. Az eset augusztus hatodi-
kán történt, két nap múlva megoperáltak. Egy hét múlva gipszbe tették a lábomat, 
hat hét után, október elsején vették le. Ezután kezdődött a sérült térd erősítése. 
Gyógytorna, úszás, a különböző erősítő szerek. Januárban már a többiekkel együtt 
kezdtem el az alapozást. Abban az időben sokan kérdezték tőlem, hogy milyen 
viszonyban voltam Horváthtal, aki megrúgott. Most, két év után is csak azt tudom 
mondani: nem voltunk barátok, de mint ellenfelek jól megvoltunk egymással. Fel-
merült az is, hogy esetleg a mérkőzés alatt olyant mondhattam neki, amitől mé-
regbe jött, de erről szó se volt. Az ilyesmi nem is szokásom. 

— Milyen gondolatok foglalkoztatták a gyógyulás alatt? 
— Nagyon sok levelet kaptam. Ezek is hozzásegítettek, hogy bízzak a fel-

épülésben. 
— Nem bízott? 
— Lelkileg elég rossz állapotban voltam. Bizonytalannak láttam, hogy mi lesz 

a térdemmel. Játszhatok-e még valaha? Az ember a kórházi ágyon a szokásosnál 
is érzékenyebb. Leírni nem lehet, hogy mit éreztem akkor, amikor olyanok is meg-
látogattak, akiket nem ismertem. Idegen emberek, akik aggódtak értem. Egyik ma-
radandó emlék, amikor tizenegy honvédos úttörő tizenegy szál szegfűt hozott. Na-
gyon meghatódtam. Az ilyen dolgok sokat segítettek. Bíztam én a felgyógyulásban, 
de nem volt ez egyértelmű. A sok levél jó hatással volt rám, és végül is kitartottam 
amellett, hogy pályára lépek. Talán ezért is sikerült olyan gyorsan meggyógyulnom. 

— Horváth volt bent magánál a kórházban? Vagy később meglátogatta otthon 
a lábadozás ideje alatt? 

— Nem. De jól esett volna az is, ha legalább ír egy levelet. Pár biztató szót, 
ha már ilyen sérülést okozott. 

— A sérülés után mikor játszott először? 
— 1976 első bajnoki mérkőzésén, Zalaegerszegen. Úgy léptem pályára, mintha 

akkor kezdtem volna az NB I-ben játszani. Azt hiszem, a bemutatkozás nem sike-
rült rosszul. Játék közben hetekig nem tudtam a sérült lábom felé cselezni. Ez 
gátlásokat okozott bennem. Vagy talán félelmet is. De az ellenfeleim segítettek, 
hogy elfelejtsem a sérülést. 

— Mivel segítették? 
— Az elején nem voltak olyan kíméletlenek, mint a sérülés előtt. 
— Mennyi idő kellett a teljes regenerálódáshoz? 
— Lényegében ráment az egész 1976-os év. Végre most érzem úgy magamat, 

mint a sérülés előtt. Egészségileg is, önbizalom szempontjából is. Tanulságos két év 
volt, az biztos. 

— Miért? 
— Ilyen helyzetben ismeri meg az ember a barátait és az ellenségeit is. Én is 
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sokat változtam, mint ember. A múlt évben annyi sikertelenség ért. A csapatnál 
köztudott volt, hogy jókedvű vagyok, szeretek viccelődni. Ez most már alig fordul 
elő. Elszállt a jókedv. A tavalyi évben lelkileg is érzékenyebb voltam. Minden kis 
dologból gondot csináltam, és ezeket kivittem magammal a pályára. Ezért is volt 
olyan a játékom a múlt évben. És ugye, hét sikeres év után megkaptam azt is, hogy 
„mondjunk le róla". Én is ideges voltam: lesz-e elég türelem a vezetés és a közön-
ség részéről? 

— A sérülés, a gyógyulás ideje alatt nem játszott. Ez nyilván anyagi követ-
kezményekkel is járt. Vagy valamilyen formában kapott támogatást? Esetleg kár-
térítést? 

— A szokásos sérülési prémiumot kaptam. Körülbelül a felét annak, mintha 
játszottam volna. Mást nem kaptam. A fizetésemen kívül. 

— A sérülése fölvetett néhány más, a labdarúgással, illetve a játékosokkal szo-
rosan összefüggő kérdést is. Ki tudja hányadszor merül fel a játékvezetők emberi 
és társadalmi felelőssége? Az ő mérlegükön, helyesen, nagy súlya van a tisztelet-
lenségnek, ugyanakkor szinte alig van jelentősége, helytelenül, a szándékosan durva 
„belemenésnek", amely nem egyszer hetekre harcképtelenné teszi a vétlen játékost. 
Egy-egy elnézett, meg nem torolt kisebb szabálytalanság újabbakat szül, olyan dur-
vaságok következhetnek be, mint két éve a Bajnokok Tornájának döntőjében is. 
A vétkes gyakran megússza kiállítás nélkül. A karmesteri pálca a bíró kezében van. 
Igaz, játék közben nincs sok idő a latolgatásra, de a játékot minden helyzetben el 
kell választani az alattomos indulatoktól, a szándékos durvaságtól, az emberhez 
méltatlantól. Gondolom, egy véleményen vagyunk. 

— A játékos a pályán köteles a játékvezető ítéleteit elfogadni. Minden erre 
épül. Az más kérdés, hogy sűrűn változnak a játékvezetői felfogások. Az elmúlt 
időszakban például minden kis szabálytalanságot kiállítással büntettek. Mostanában 
ugyanezt a szabálytalanságot le se fúj ják. Az előbb azzal kezdtem, hogy emberi és 
sportszempontból a pályán minden arra épül, hogy a játékos fegyelmezetten aláveti 
magát a bíró ítéleteinek. Az viszont furcsa és érthetetlen, hogy a játékos egy tisz-
teletlen megjegyzésért több eltiltást kap, mint a szándékos durvaságért. Nem azt 
mondom, hogy nézzék el a játékos tiszteletlenségét, hanem azt, hogy a szándékos, 
embertelen durvaságot is úgy büntessék, amit megérdemel. Az ember azt is meg-
figyeli, hogy a bírók más-más szellemben vezetik a mérkőzést. Az egyik engedi a 
kemény játékot, a másik nem. Az egyik nem engedi elrugdosni a labdát, a másik 
még csak figyelmeztetést sem ad érte. A labda játékon kívüli elrúgásáért nem régen 
még kiállítás járt. Most semmi. Majdnem évenként módosul a bírói felfogás, és 
ehhez mindig igazodni kell. 

— Gondolkozott már arról, hogy alakulhatott volna-e sikeresebben is a pályája? 
Ha igen, mi volt az akadálya? 

— Biztos alakulhatott volna sikeresebben is, ha nincs az a sok sérülés. A sérü-
lések nagyon zavarták a pályafutásomat. És talán, ha nagyobb önbizalmam van. 
Az sem ártott volna. Ha nem gyötör a kishitűség, ami végigkísért a pályafutásomon. 

— Mostanában úgy tűnik: nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb a pályán. Bátran 
vállalkozik egyéni megoldásokra. A négy mérkőzésen rúgott hét gól önmagáért 
beszél. 

— A múlt évhez képest biztos változtam. Ebben az évben sokkal felszabadul-
tabb vagyok, mint tavaly voltam. Tavaly minden mérkőzésre félelemmel és szoron-
gással mentem ki. De a még előbbi évekhez képest nem lettem bátrabb vagy har-
ciasabb. Ugyanazt játszom, mint azelőtt, az 1976-os évet kivéve. Nekem az 1976-os 
év olyan volt, mint amikor az ökölvívót leütik a szorítóban, feláll, hogy folytassa 
a küzdelmet, de még támolyog egy kicsit. 

— Mennyire befolyásolja a dicsőség? 
— Fiatalabb koromban jobban érdekelt. Most már nem annyira. De azt hiszem, 

minden ember így van ezzel. Amikor fiatalabb voltam, sokkal jobban érdekelt, hogy 
írnak-e rólam és mit. Most már nem zavar. Amikor elkezdtem játszani az NB I-ben, 
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felismertek az utcán, vagy a moziban, az étteremben. Ez abban az időben jólesett. 
Most már annak örülök, ha fel sem ismernek. 

— Milyen szerepe van a közönségnek? Kihat a teljesítményére? 
— Nagy szerepe van. Befolyásolja a játékomat, főleg a kispesti közönség. 

A múlt évben ez volt az egyik gondom. Mert ha az ellenfél szurkolója kiabál be,, 
azt majdnem föl se veszem. De ha a saját közönség, az már majdhogynem zavarja 
a játékomat. Két éve volt, körülbelül, amikor eltiltottak, és a csapat nélkülem ját-
szott két mérkőzést. Amikor lejárt az eltiltásom, melegítünk a meccs előtt, és hal-
lom, hogy valaki bekiabál a pályára: Nélküled is nyer tünk! . . . Ez rosszul esett. 
Sokáig mérgelődtem miatta. Tavaly nagyon sokszor elkeseredtem. Nem gondoltam 
volna, hogy a sérülésem után ennyire türelmetlen lesz a kispesti közönség. Űgy 
éreztem, hogy minden sikertelenséget az én nyakamba akarnak varrni. 

— Hogyan fogadja a mérkőzés után kapott osztályzatot? Általában milyen sze-
repe van a teljesítmény minősítésének? 

— Az természetes, hogy amikor az ember jól játszik, jó osztályzatot kap és 
elégedett. Jó érzése van. A múltkor, a kaposvári mérkőzésre kilences osztályzatot 
kaptam. A sérülésem óta ez a legmagasabb, de ahogy visszaemlékszem, egész eddigi 
pályafutásom alatt kevésszer kaptam kilencest. Az osztályzattal csak akkor van 
probléma, amikor a játékos jóra értékeli önmagát, a szakvezetésnek is ez a véle-
ménye, az osztályozás azonban valamiért nincs ezzel szinkronban. 

— A kaposvári kilences nyilván jogos volt. 
— Megilletett-e? Nem szoktam úgy gondolkodni, hogy én voltam-e a legjobb. 

Nem szeretem magamat dicsérgetni. 
A sportoló a siker és kudarc modellje. 
Jackie Stewart, a háromszoros világbajnok skót autóversenyző azt mondta a 

siker születéséről: „Ha győzni akarsz, legfeljebb nagyon ritkán engedélyezhetsz 
magadnak gyönge napot. Az igazi győztesnek nem lehetnek gyakran kihagyásai. 
Ennek megvalósítása érdekében teljesítményed színvonalát soha nem teheted füg-
gővé ellenfeleid képességétől, avagy pillanatnyi formájától. Végtére is, a közép-
mezőnybe tartozók sűrűn fognak ki gyönge napot. Ezeken a napokon aztán bebiz-
tosíthatod a végső győzelmedet.. . Ugyanakkor légy önkritikus saját erőd, értékeid 
és gyöngeségeid számbavételekor. Képességeid józan felmérése után tűzd ki a maxi-
mális célt. Nem is az a legfontosabb, hogy terveid minden egyes alkalommal meg-
valósuljanak, hanem az, hogy teljesítőképességed és energiáid utolsó tartalékait is 
képes légy bevetni, ha a helyzet úgy k íván ja . . . " 

— Mi erről a véleménye? 
— A sportoló számára az eredmény jelenti a sikert. A labdarúgó esetében is. 

Nálam tehát ugyanez a helyzet. Nekem az jelenti a sikert, hogyan szerepel a csapat, 
és a csapaton belül én. Ez ad lelkierőt nekem. Az eredmény a siker. Nem tudom, 
hogy másoknak mi erről a véleményük, de mondjuk: van olyan, hogy nyer a csa-
pat, de én kilógok. Nem érzem, hogy én is megtettem a magamét a győzelemért, 
nekem akkor rossz a hangulatom. Nem érzem a sikert. Vagyis az én sikeremhez 
nyerni kell a csapatnak, de az is kell, hogy én is jól játsszak. Az egyik nem siker 
a másik nélkül. 

— Hogyan alakul egy-egy mérkőzés, ha szabad ezt a kifejezést használni: dra-
maturgiája? Feltételezem, hogy nincs két azonos mérkőzés. A játékos oldaláról 
nézve azonban sok a lényeges hasonlóság. Arra gondolok például, hogy az egyik 
játékos rendszeresen azonos „hőfokon" játszik, a másiknak inkább csak „fellángo-
lásai" vannak. Ez alighanem alkati kérdés. Mégis: mi az, ami mérkőzés közben 
sarkallhatja a játékost? Vagy esetleg a kedvét szegi? A kudarc fenyegetése? A tár-
sak hibái? Az ellenféllel szembeni kisebbségérzet? Természetesen megfordítva is 
érvényes: mi az, ami a játékost, esetenként az egész csapatot az első perctől az 
utolsóig haj t ja? 

— Vannak olyan játékosok, akik az első perctől kezdve végig hajtanak. Én 
nem ilyen vagyok. Nálam mérkőzés közben változik a „hőfok". Ha bejön egy jó 
csel, vagy gólt rúgok. És más a hangulatom, ha nem jönnek be azok a dolgok, 
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amelyeket előre elképzeltem. Nem tartom magamat hangulatjátékosnak, de mindig 
kell a játékban valami lelki doppingnak lenni. Egy gól. Vagy egy jó megmozdulás. 
Más lett volna minden, ha olyan játékos vagyok, aki az első perctől kezdve hajt . 
Függetlenül az eredménytől. 

— Előfordult már, hogy úgy ment ki a pályára, hogy előre feladta magában a 
küzdelmet? 

— Hazudnék, ha azt mondom, hogy nem volt ilyen meccs. Például, ha a csapat 
nem olyan intenzitással végezte el az edzésadagot, aztán a hangulatunk se volt va-
lami fényes hét közben. . . Ilyenkor más lelkiállapotban megy ki az ember a pá-
lyára. Remény persze, mindig van. De másképpen reménykedik a játékos, ha ren-
desen elvégzi az edzésadagot. A remény mögött van valami. 

— Két éve beszéltünk a kudarcokról. Most beszéljünk a sikerekről. A sok 
eddigi mérkőzés közül melyik volt a legkedvesebb? 

— A Honvéddal nagyon sok kellemes emlékem van. Ezek közül is kiemelkedik 
az olasz Internacionale elleni mérkőzés. A San. Siro-stadionban győztünk egy-nullra. 

— Maga rúgta a gólt. 
— Igen, én. Ez volt a sok kellemes emlék között a legemlékezetesebb. Beszél-

tünk a sikerről. Itt adva volt a siker. A csapat is jól játszott, én is jól játszottam. 
Volt olyan is, hogy megvertük a Bayer Münchent, de a San Siróra emlékszem a 
legszívesebben. Volt egy emlékezetes válogatott meccsem is, a Belgium elleni az 
Európa Bajnokság négyes döntőjében. A harmadik helyért játszottunk. Ott végre 
úgy ment a játék, ahogy mindig játszani szeretnék. 

— Benne volt az újságírók Európa Bajnoki válogatottjában. 
— Igen, beválogattak. 
— Bízik abban, hogy lesz még válogatott? 
— Ha reálisan nézem, akkor azt kell mondanom, hogy a válogatott gerince 

kialakult. Ezért nem is nagyon számítok rá, hogy megint válogatott lehetek. Én a 
saját klubcsapatomban igyekszem jól játszani, de ha meghívnak a válogatott ke-
retbe . . . A legnagyobb meglepetés lenne a számomra. Huszonnyolc éves vagyok. 
Mivel áz a felfogás uralkodik a válogatásban, hogy elsősorban a fiatalok, idősebb 
játékos nem kerülhet be, így nem számítok rá. Ha huszonkét éves volnék, akkor 
más a helyzet. Akkor azt mondanám, hogy számítok a válogatottságra. 

— Milyen társadalmi szerepet tulajdonít a labdarúgásnak? Egyfelől viszonylag 
hatalmas tömegeket vonz, a tömegek szórakoztatását szolgálja, másfelől, a labdarúgó 
oldaláról nézve kemény, áldozatos munka. 

— Én ezt a viszonyt a játékos oldaláról látom. A játékos valóban kemény, cél-
tudatos munkával készül fel. De csak akkor, ha szereti is a hivatását. Én is szere-
tem, és a legjobbat akarom nyújtani. És miután szeretem a futballt, nekem nem-
csak a kemény munkát jelenti, hanem a szórakozást is. A játékot. 

— Tudom, hogy inkább az írókat kellene faggatni, mégis kíváncsi vagyok a 
véleményére: mi lehet az oka annak, hogy hiányzik az irodalomból a labdarúgás? 
A futballista alakja. Mándy Iván novelláit leszámítva, csak elvétve lehet találkozni 
egy-egy futballista novellahőssel. Regényről nem is beszélve. Ám ezek a hősök is 
inkább az italozásról, a könnyelmű életről, a rossz felfogásokról nevezetesek. Az 
árnyékos oldalon született hősök. Egy-egy nevesebb játékos aktív pályafutásának 
befejeztével megjelenik a szokásos életrajzfüzet, de korunk legnépszerűbb tömeg-
játéka, ez a sok tekintetben nagyon izgalmas és tanulságos emberi világ végül is 
hiányzik az irodalomból. Mi lehet ennek a magyarázata? 

— Szerintem a futballista nem alkalmas regényhősnek. Nem olyan színes az 
élete, mint azt kívülről sokan feltételezik. Sőt mondhatnám, hogy egyhangú élete 
van. Napi két edzés, utazás, edzőmérkőzés, bajnoki mérkőzés, kupameccsek. Alig 
várja, hogy a családjával foglalkozzék. Vasárnap pihenő, aztán kezdődik minden 
elölről. Minden be van osztva, szinte percre. Az ötvenes évek nagy játékosegyénisé-
geiről már nem mernék ilyen határozottan nyilatkozni, hogy nem alkalmasak 
regényhősnek. Az ő életük a gyerekkoruktól kezdve sokkal izgalmasabb volt, mint 
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a miénk. Ami egy mai futballista életében színes és érdekes, az a pályán történik. 
Azt meg tízezrek látják. 

Siker. Kudarc. Az ember életének velejárója. A siker fundamentuma a tehet-
ség, a tudás, az energia, az akaraterő, az önfegyelem. A cél teljes szolgálata. Azt 
mondják: szerencse is kell hozzá. S mivégre az egész? Steinbeck a hatvanas évek 
elején egy párizsi folyóiratban Marc Saportának ezt nyilatkozta: „Már tudom, hogy 
minden múlandó, a siker, meg a többi. Mindez csak idő kérdése . . . " Keserű szavak, 
de valódiak. 

Az átlagosan számított emberi életkort tekintve, a futballista az életének körül-
belül egynegyedét tölti a pályán. Az első negyed a gyerekkor, a diákévek. Életének 
a második fele akkor kezdődik, amikor abbahagyja a játékot. Űj életet kezd, ami-
kor mások már komoly, életreszóló egzisztenciát teremtettek maguknak. 

Kozma Mihály a Testnevelési Főiskolán beiratkozott a szakedzőire. Labda-
rúgással akarja folytatni. 

— Nem tudom az életemet elképzelni egy irodában. Négy fal között. 
— Ez a fő ok? 
— Nem egészen. A labdarúgás nekem sokkal több, és az edzői pálya nem olyan 

lesz, hogy egy munkás idáig esztergált, most meg átmegy az ácsokhoz. Lényegében 
a „szakmában" maradok, csak más lesz a feladatom. Akkor majd pedagógiából meg 
emberismeretből fogok vizsgázni. 

A futballisták körül sok a legenda. Miért nem futottam inkább a legendák 
után? Kocsis Lajos vagy Törőcsik András, Ebedli Zoltán vagy Váradi Béla? 

Kozma Mihálynak nincs legendája. A két év óta tartó beszélgetéseink során 
többé-kevésbé megismertük egymást. Anélkül, hogy ezt szóba hoztuk volna egymás 
előtt, nyilvánvaló, hogy bizonyos jelenségekre hasonló vagy azonos módon reagá-
lunk. Számos témában, kérdésre adandó válaszban egyetértünk. Mindenekelőtt az 
emberi magatartás kérdéseiben. 

Legutóbb azt kérdeztem tőle: elégedettnek érzi-e magát, vagy úgy gondolja, 
sikerülhettek volna jobban is a dolgok? 

— Nem felejtem el, hogy én honnan indultam — nézett rám komolyan. — 
A pálya elején nem gondolhattam volna, hogy ennyire is viszem. Egy példát mon-
dok: nem gondoltam volna, hogy az NB I-ben háromszor is gólkirály leszek. Sőt, 
eszembe se jutott, hogy valaha az NB I-ben gólkirály lehetek. Elégedett ember 
vagyok. Nincs bennem csalódottság. Elégedett vagyok azzal, amit elértem. A magán-
életet is értem ez alatt. De látja, hogy mi lesz velem, ha befejezem az aktív játé-
kot, ha erre gondolok, van bennem egy kis aggodalom. Mi lesz velem? Ott milyen 
sikereket érek majd e l ? . . . 

Állandó önvizsgálat. Érzelgősség nélkül. A kegyetlenségig menő erőbevetés. 
A helyzet mindig reális felmérése. Szerénység önmagunk képességeinek megítélésé-
ben. Humánusan, illúziók nélküi versenyezni. A versenyben győzni kell. Azért ver-
seny. A versenynek más etikája van, mint a promenádon korzózó társaságoknak. 
De hát, már az első oldalaktól kezdve nyilvánvaló, hogy a labdarúgás csak ürügy. 
Más szférákban gondolkodunk és beszélgetünk: dicsőségről, hiúságról, kudarcokról, 
küzdelemről, a jellem elsőbbségéről az eredményekkel szemben. Az emberről és 
az életéről. 
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