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Hét találkozásom
Mécs Lászlóval.

KELLÉR DEZSŐ

HOL SZORÍT A FUTBALLCIPŐ?
Most vizsgáljuk meg azt
is, hol szorít az a bizonyos
futballcipő, amely nálunk
jelenleg a mesebeli, hétmérföldes csizmát pótolja.
Mindjárt ki is mondjuk,
miért érzünk valamiféle
képletes, furcsa szorítást e
varázslatos futballcipőkkel
kapcsolatban. Egyszerűen
azért, mert egyre világosab
ban látjuk, milyen komoly
veszélyeket rejt magában a
sportnak s általában a testi
kultusznak az a túlzott meg
becsülése, ami nálunk ta
pasztalható, mennyi sok
más fontos feladatról von
ja el a figyelmünket, és ami
szintén nem lényegtelen,
mibe kerül ez nekünk? Hi
szen olvastam, hogy tavaly
ötször annyit költöttünk
sportcélokra, mint 1949ben, pedig már akkor is
egy vagyont áldoztunk rá.
De hát ezen ne is csodál
kozzunk, amikor például
Békéscsabán, ahol két futballpálya is volt, megszün
tették az állatpiacot, hogy
annak a helyére egy harma
dik futballpályát építsenek.
Hát most tessék nekem
megmondani, hogy ki volt
az az állat...izé...az az állat
piacot feleslegesnek tartó
valaki...na, mindegy, hagy
juk ezt! Az ember úgyis
csak ámul, bámul, ahova
néz,mindenütt futballpálya,
teniszpálya, ilyen pálya,
meg olyan pálya.
Győrött, amely hetven
ötezer lakossal nem tarto
zik az ország legnépesebb
városai közé, mit gondol
nak, hány sportlétesítmény
szolgálja a testedzést? Meg
mondom. Tizenkét futball
pálya, tizennégy teniszpá
lya, tizenkét tekepálya, há
rom kosárlabdapálya, két
atlétikai pálya és egy jégko
rongpálya. Nem mondom,
szép, nagyon szép ez a sok
pálya, megkönnyíti a fiatal
ság számára a pályaválasz
tást. de ezt nem adják in
gyen. ez mind pénzbe, na
gyon sok pénzbe kerül!
Győrnek például évi ne
gyedfél milliójába...
Megmondom
őszintén,
nekem már akkor rossz sej
telmeim voltak, amikor egy
koron megindult nálunk a
totózás, és az utcán plaká
tok jelentek meg —nem hazudok— a következő szö
veggel:
GONDOLJ A CSALÁ
DODRA ÉS FOGADJ A
TOTÓN!
Elismerem szép dolog,
hogy a totójövedelem nagy
részét sportcélokra fordít
ják, de még így is, miért kell
ebbe az én családomat bele
keverni? Mi az, hogy gon
doljak a családomra és az
tán fogadjak? Hát ezen az
alapon ezt is hirdethették
volna:

SZERETED A CSALÁDO
DAT? AKKOR MENJ KI
VASÁRNAP AZ UGETÖRE, ÉS TÉGY SZÁZ FO
RINTOT EGY LÓRA!
Vagy így:
JÓ APÁNAK TARTOD
MAGADAT?
AKKOR
JÁTSZ RABLÓULTIT FO
RINTOS ALAPON, PIROS
DUPLA!
És azóta a totóláz olyan
magasra emelkedett, hogy
állítólag a múltkor az egyik
laktanyában egy szórako
zott őrmester már így ve
zényelt: Balra át in-dulj!
Egy, kettő, iksz, egy kettő,
iksz...!
Hétfőn
reggel,
mikor
az ember bemegy a mun
kahelyére, mintha minden
ki megzavarodott volna, úgy
kérdezgetik egymástól: ne
ked hány volt, neked hány
volt? —Nekem csak hét
volt, mert Atalantát fikszre
vettem! Én meg Várpalo
tát zsinórba! És így tovább.
Es hétről hétre legendák
születnek a boldog nyerő
ről, akinek a személye kö
rül valóságos hősi mítosz
kerekedik. Azt a bizonyos
pécsi vasalónőt, aki több
százezer forintot nyert, so
káig úgy emlegettük, mint
ahogy az öreg negyvennyolcas honvédek Bem apót. Mellesleg, a totóval
egyidejűleg, még egy játék
alakult ki, amely abból áll,
hogy kérdezgetik egymás
tól: —Mondd, te mit csi
nálnál, ha nyernél egy fél
milliót? Mire a válasz az,
hogy én ezt venném, meg
azt venném...Pedig nincs
minden héten félmilliós
nyereség. Van úgy, hogy a
tizenkét találat csak annyit
fizet, amennyit az ember
egy évtized alatt kis szeren
csével, becsületes munká
val is meg tud keresni.
És elárulom, engem az is
megdöbbentett, hogy annak
idején a futball világbaj
nokság elvesztését -am i
természetesen
egy ideig
engem is bosszantott, de
aztán mit csináljak, erős
voltam, túltettem rdagamat
rajta—, mondom, engem
megdöbbentett, hogy ezt a
futballvereséget
nálunk
egyesek Magyarország törté
nelme eddigi legnagyobb
katasztrófájának
tekintet
ték. Valósággal egy új mo
hácsi vésznek! És ez még
nem is lenne olyan nagy
baj, de kéremszépen, az a
fiatalember, aki egy fut
ballvereséget
így
felfúj,
akinek a gondolatvilágát
már ennyire betölti a sport,
szóval akinek a világszem
lélete már ennyire elsportosult, az már a mohácsi
vészt se úgy látja, ahogy az
a valóságban történt, hanem
azt gondolja, hogy...izé,
mit tudom én...tulajdonkép
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pen nekünk nem is kellett
volna akkor kikapnunk a
törököktől! Mert hiszen
Magyarország kapuját egy
Tomory nevű érsek kitűnő
en védte, Szapolyainak is
volt egy pár jó lefutása, a
hibát csak Brandenburgi
György, az akkori csapatkapitány okozta, aki a bal
szárnyra a sánta Báthoryt
állította be! Igen, az a futballtől
megmételyezett
agyú fiatalember már így
képzeli el a mohácsi vészt,
hiszen Lajos Kettőnek, aka
rom mondani, Második La
josnak is volt egypár szép
csele, sajnos, az utolsó cse
lébe belefulladt, és ez dön
tötte el a mérkőzés sorsát,
mert ettől fogva másfélszáz
éven át a török válogatott
csapaté lett a hegemónia.
Hát ez a baj kérem, hogy
a sport igy befolyásolja gon
dolkozásunkat, hogy gyer
mekeink
már
kizárólag
sportembereket választanak
maguknak eszményképül,
csak Kocsis Sanyik és Czibor Zolik akarnak lenni—
akikre mi egyénileg büsz
kék vagyunk-, mert ne ért
sük félre egymást, mi is
szeretjük a sportot. Mi is
ott vagyunk a Népstadion
ban a kilencvenezer szurko
ló között, mi is minden va
sárnap rekedtre ordítjuk a
torkunkat, és nekünk is da
gadt a keblünk a büszke
ségtől, amikor ripityára ver
tük . az angolokat, a své
deket, az osztrákokat... De
akkor is kimondjuk: nem
bánnánk, ha a gyerekünk
Arany Jancsi vagy Petőfi
Sanyi akarna lenni! Mert
mi, akik az irodalomnak és
a művészetnek is szurko
lunk, már igen kevéssel
beérnénk, már megeléged
nénk azzal is, ha mondjuk
egy Csók István vagy egy
Szőnyi István kiállításáról
csak tizedannyit beszélné
nek, mint egy Lóránt vagy
egy Lantos kiállításáróí.
De azért ne tegyünk sen
kinek se szemrehányást,
itt csak mi vagyunk a hibá
sak, mert ami nálunk a kö
zelmúltban a sportban véghezment, az valljuk be, már
tiszta bálványimádás volt. A
saját fülemmel hallottam,
amikor a szpíker egyik köz
vetítésében öcsi kincseket
érő, világhírű bal lábáról
beszélt. Hát kérdem én
önöktől, mikor bálványoz
ták így egy földi ember
nek a testrészét? Beszéltek
így • valaha is Beethoven
balfüléről? Liszt Ferenc ujjairól, Munkácsy Mihály ke
zéről, vagy mondjuk a 18ik század nagy nőhódítójá
nak Casanovának a szívé
ről?
És ami a jellemző: ugyan
ennek az öcsinek, ugyan
ennek a bálványnak, aki
hatvan válogatott meccsen
szerzett diadalt a magyar
színeknek, egyetlen vesztett
meccs után, amikor haza
érkezett, a kincseket érő
világhírű bal lábával nem
volt ajánlatos a körútor
végigmennie!
Hát bocsánatot kérek,
kérdezek én Önöktől vala
mit. Van olyan fontos egy
regény, mint egy futball
meccs? Ugye, hogy van!
Hát előfordult már az, hogy
mi kimentünk tüntetni az
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És Mécs? Szép férfi volt.
Most is az . Mert Walt
utcára, ha egy rossz regény
Whitman, a nagy amerikai
megjelent? Ugye,hogy nem!
költő szerint, szépek a fi
Pedig egypárszor kimehet atalok, de az öregek még
tünk volna!
szebbek. Mondhatnám azt,
Végezetül, még beszél
hogy daliás volt. Nem cso
nünk kell valamiről, amit
da, hogy a nők rajongtak
úgy nevezünk, hogy ifjúsá érte. De hogy ma, 81 éves
gunk nevelése. Az az ifjú,
korában is az Egyház maku
aki csak a testi és nem a
látlan életű papja, mutatja,
szellemi vetélkedésben látja
hogy nem szédült meg a
a dicsőség forrását, nem
dicsőségtől, sem a feléje
csoda, hogy egy-két korty
áradó tömjénfüsttől.
bor elfogysztása után maga
Homlokába omló szőke
is felcsap bokszolónak, vagy
hajfürtjei, magas, atléta
birkózónak. Ezért van aztán
alakja, erőteljes bariton
az, hogy szombaton este,
hangja, fehér reverendája a
ha az ember betér egy nyil
kék övvel, mind-mind hoz
vános
helyiségbe,
néha
zájárultak varázsához. Ver
D, Artagnan gascogne-i lo
seit kívülről szavalta. Csak
vag bátorságára van szük
a verscímeket írta föl egy
sége, hogy az inzultusokat
kis cédulára, amit kék cinelkerülhesse. És, hogy tud
gulusa mögé dugott, hogy
jam én meggyűlölni a Nem
tudja a versek sorrendjét.
zeti Színházban, Móricz
De ne gondoljuk, hogy
Zsigmond darabjának poha
hidegvérű,
flegma előadó
rakat vagdosó, részeg úri
volt.
Azt
mondják,
nagy
emberét, ha a színházból ki
színészek állítják, hogy az
jövet a pesti utcán ugyan
igazi sikerhez hozzátartozik
olyan részegekkel találko
a
feszültség, az izgalom.
zom? Tudom kérem,tisztá
Igen,
az ember nem is
ban vagyok vele, hogy az
hinné
el,
de Mécs is izgult.
alkoholizmus többnyire ka
Előadás
előtt
és a szünet
pitalista csökevény, de ha
ben
izgatottan
járt fel-alá
engem éjszaka a Verpeléti
a
kulisszák
mögött.
úton, egy becsicsentett alak
Amikor kijött a színpadra
úgy fejbevág, hogy még az
tapsorkán fogadta, majd
ártatlan meteort is repülő
halálos csönd. És Mécs
csészealjnak nézem, akkor
elkezdett szavalni. Tudato
ne haragudjanak, nekem
san használom ezt a szót,
már egészen mindegy, hogy
amitől ma sokan idegen
az illető kapitalista csökekednek és szívesebben hasz
vénnyel rendelkezett, vagy
nálják azt a szót, hogy ver
pedig már egy újtipusú
set mondani. Mécs szavalt,
részeg volt!
ezért sokan rásütötték a jel
zőt, hogy ripacs. Ezen le
hetne vitatkozni. Minden
CALIFORNIAI MAGYARSÁG esetre, jól állt neki és ver
seihez is tökéletesen si
NEGYVENEDIK JUBILEUMI
mult, hiszen azok jórészt
már úgy születtek, hogy a
nagyközönségnek
szánta
SZEPTEMBER 12.ÉN LESZ
őket a költő és nem a
könyvmolyoknak, a szoba
CROATIAN AMERICAN
tudósoknak,
vagy mint
CENTERBEN
Mécs nevezte őket: az iro
dalmi
,,pléhpofáknak,,.
Mondják, volt úgy, hogy
megakadt a versben, kiha
gyott az emlékezete, s
ilyenkor csak annyit mon
dott: Bennsültem. Ezen
az estén ez nem fordult
VISSZA A CSENDBE
elő. Hatalmas sikere volt.
Előadás után a Royal
A Mécs László Irodalmi Tár
Szálloda éttermében vacso
saság
kiadásában
megjelent
ráztunk.
Szeretettel ölelt
Mécs László legújabb verses
magához, mint a magyar
papköltők Benjáminját s
kötete: Vissza
a Csendbe.
elbeszélgetett velem, köz
A költő ezelőtt 50 évvel ad
vetlenül, minden nagyké
ta ki első verseskönyvét Haj
pűség nélkül. Nem találtam
nali harangszó címmel. Abban
benne az elbizakodottság,
irrfú szivét kongatta, most pedig
a beképzeltség, a gőg egy
szikráját sem, ami bizony
habár versei még mindig tele
más, nála fiatalabb és ki
vannak melegséggel és fénnyel,
sebb
rangú költőknél oly
de már visszakivánkozik a esend
gyakori volt. Átadtam neki
őé, talán az örök csendbe.
akkor megjelent első köny
vemet, a „Tiszta arannyal,,
című verseskötetet, örült
neki és megígérte, hogy
gondosan áttanulmányozza,
összebarátkoztunk, annak
A MAGYAR IRODALOM
ellenére, hogy nálam hu
MARADANDÓ ÉRTÉKE
szonegy évvel idősebb volt,
KABDEBO TAMÁS:
hiszen anyámmal
egyévMAGYAR ODISSZEUSZOK
ben született. Ebben az
C. M ÜVE
évben 1976-ban töltötte
be nyolcvanegyedik élet
M ely et szellem esen
évét.
Folytatjuk.
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