HOL A HIBA?

A kapusjáték nf Ijézség'eiről
Ha lapozgatás közben ehhez a
cikkhez ér az olvasó és meglátja
Gujdár Sándor fényképét, bizonyára
meglepődik, s arra gondol: miért nem
Tóth Zoliról írnak? Mit akarnak
Gujdárral? .. . Az emberek ugyanis
megszokták, hogy az újságok azzal
foglalkoznak, akik valamilyen ok
ból reflektorfényben állnak, mint
például mostanság az utóbbi évek
egyik legnagyobb kapus tehetsége az
újpesti Tóth.
Akkor mégis, miért Gujdár? Az
indok egyszerű. A ő kínjai, nehézsé
gei, tükrözik leginkább a kapusjáték
problémáit, s olyan ember, akinek
van véleménye és el is meri mon
dani!
Arról nem is beszélve, hogy hu
szonháromszoros válogatott, rutinos
kapus, akinek vannak tapasztalatai.
Hét évvel ezelőtt tűnt fel. Akkori
ban a Labdarúgás Értük szurkol a
világ című külön kiadásában nagy
tehetségek közé sorolta.
Szentesről került Szegedre s a
Népsport ranglistáján mindjárt har
madik lett a kapusok rangsorában.
Azóta sokat fejlődött, de Argentíná
ban csalódást okozott, most tavaszszal pedig olyan mérsékelten védett,
hogy már-már kiszorult a Honvéd
ből is. Aztán Tbilisziben ott ült a
kispadon.
Váratlan fordulat!
Számított arra, hogy kerettag
lesz?

— Nem. Formám ezt nem tette
indokolttá. A kapitány döntése csu
pán azzal magyarázható, hogy Katzirz sérülése miatt nem volt sok vá
lasztási lehetősége, s talán tapasztaltságom miatt esett rám a válasz
tása. Egyébként úgyis csak arról volt
szó, hogy tartalék leszek.
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Miért védett a tavaszi idény első
felében rosszul? Határozatlan,
ideges, bizonytalan volt, kiejtette
a labdákat, ludas volt néhány
gólban. Mindezt elismeri?

— Miért n e ? ... Magam is keres
tem az okait? Köztudott, hogy az én
magánéletem rendezett, az edzése
ken szorgalmas vagyok, nem lehet
tőlem olyat kérni, amit meg ne te
gyek. Végül is arra a következtetés
re jutottam, hogy a felkészülési idő
szakban nagy kárát láttam annak,
hogy a rossz, jeges, kemény, havas
pályaviszonyok miatt úgyszólván
csak a tornateremben gyakorolhat
tam, s az még se az igazi. Nem vol
tam elég labdabiztos, nem éreztem
a kaput, s két-három mérsékelt sze
replés után elvesztettem az önbizal
mam, s talán éppen akkor jött ki
rajtam az őszi fáradság, mert Argen
tína után ügy készültem mint még
talán soha.
Megviselte a VB-kudarc?

— Nagyon. Amikor hazajöttünk
Bolíviából, a Ferihegyen felejthe
tetlen ünneplésben volt részünk. En
gem az emberek a vállukon vittek a
gépkocsimig. Aztán Argentína után
néhányan még a köszönésemet is
alig fogadták. Idegileg kiborultam,
elfásultam, de néhány nap után el
határoztam, hogy talpraállok.
Hitt a VB-sikerben?

— Nem. Már London után többen
is szóvá tettük, hogy hiába készü
lünk lelkiismeretesen, hiányoznak a
mérkőzések! Korán befejeződött a
a bajnokság, a portya-tervek nem
sikerültek. Másfél hónapon át csak
tréningeztünk. Aztán sejtettem azt
is, hogy az argentinokat és az ola
szokat aligha tudjuk megelőzni, hi
szen többet tudnak mint mi, s bevé
tel szempontjából is fontos volt, hogy
tovább kerüljenek, ők jelentették a
kasszasikert!
Azt vallja, hogy egy kapusnak
nagy szükséges van a versen
gésre. A Honvédban az egykori
ifjúsági válogatott Pájer a tar
talék, ő képességeinél fogva al
kalmas arra, hogy vetélytársa le
gyen? Ha igen, mit érzett volna
Pájer helyében, ha akkor sem
tud bekerülni a csapatba, ha
Gujdár hétről hétre rosszul véd.
Egyáltalán! gondolt arra, hogy
kimarad a csapatból?

— Hát ez elég összetett kérdés.
Pájer ügyes gyerek. Jól megvagyunk
egymással. Edzés után gyakran
együtt megyünk haza, mert közel la

kunk egymáshoz, s ilyenkor sokat be
szélgetünk. Soha nem panaszkodott,
de biztos megfordult a fejében, hogy
neki kellene védeni. És ez nem csoda!
Már-már én is féltem, hogy egy szép
napon kimaradok. De bíztak ben
nem, hitet öntöttek belém, főleg
Tichy Lajos, s ez átsegített a nehéz
ségeken, no, meg az is, hogy való
sággal fanatizáltam magam... De ha
betették volna Pájert, nem vettem
volna zokon!...
Milyenek a kapusedzések a Bp.
Honvédban?

— Az igényeimnek megfelelő, csak
abban nem vagyok biztos, hogy az
igényeim valósak-e? Néha talán ke
vesebb is több lenne, máskor pedig
nyakon kellene csördíteni, hogy még
jobban neki daráljam magam. Tár
nok István foglalkozik velem, mond
hatom nagyon lelkiismeretesen. Múl
túi vagyunk azon az időszakon, ami
kor a kapus együtt végezte a gyakor
latokat a mezőnyjátékosokkal, aztán
a végén rugdostak neki. Most már
egyre jobban elkülönül a kapusmun
ka, de szerintem még mindig nem
elég speciálisan!... A kapus külön
egyéniség, más alkatú és idegrend
szerű, más mozdulatokat végez mint
a mezőnyjátékos. Nem véletlen, hogy
a spanyolok és az olaszok úgy fog
lalkoznak a kapusokkal mintha
egyéni sportolók lennének. A beme
legítéstől a levezetésig speciális moz
gásanyagot végeznek. Ügyesség, ru
ganyosság, hajlékonyság, elrugasz
kodás, felugrás, kifutás, ez számunk
ra mind, mind speciális mozgás
anyag. Igazán csak helyeselni lehet
azt a gyakorlatot, hogy néhány szak
osztályban külön kapus-edző van.
Olyan, aki ezt csinálta, képezte ma
gát, s tudományosan, speciálisan ért
a felkészítéshez, a hibák nyesegetéséhez, bizonyos fajta technikai ele
mek elsajátíttatásához. A váloga
tottban például Géczi Pista foglal
kozott velünk, mondhatom: remekül.
Sokat követelt, változatos gyakorla
tokat alkalmazott, mindent az elfá
radásig csináltunk, de viszonylag
mégis frissen, ami azért fontos, mert
így jobban ügyelhettünk a mozgás
helyes végrehajtására.
Tárnok István bizonyára nem
neheztel, ha most a beszélgetés
során felvetődik: miért nem Fa
ragó, a volt kapus foglalkozik a
kapusokkal, hiszen ő is a válo
gatottságig vitte, s az utánpótlás
vezető edzője. Ha felkérnék spe
ciális edzésekre, bizonyára meg
tenné, vagy nem?

— A kérdés megválaszolása nem
az én hatáskörömbe tartozik. Tény,
hogy Faragó az alapozó időszakban
velem is foglalkozik, de a versenyidényben már nem!
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A magyar kapusok nemzetközi
mércével mérve tudnak annyit,
mint a mezőnyjátékosok?

— Szerintem egyszinten vagyunk
Mi a magyarázata annak, hogy
nagy világversenyeken nem kis
mértékben azért buktunk el,
mert kapusaink gyengén védtek.
Megtörtént ez Grosics Gyulával,
éppúgy mint Geleivel, Szentmiháiyival, Mészárossal, Gujdárral
és másokkal is. Mi a véleménye?

— Nem a képességekkel van a baj.
hiszen Grosicsot mindig a világ
egyik legjobb kapusaként emleget
ték. De a nagy megpróbáltatásokat,
tehát sorozat mérkőzéseket ő sem
bírta mindig idegekkel. Ott a kapu
ban nagy szerepe van a nyugalom
nak, a higgadtságnak, az összponto
sításnak, elég egy pillanatnyi kiha
gyás, máris ott a végzetes baj. A mi
hibánkat már senki sem tudja kija
vítani, de mi, a másét igen! Nem
másokról, hanem magamról beszé
lek, amikor mondom, hogy az ideg
állapot szerves összefüggésben van a
felkészüléssel. Ha én úgy érzem,
hogy sok munka van bennem, min
dig jobban hiszek abban: jól megy
majd a védés. Azt már mondtam,
hogy én szorgalmas vagyok, de még
is az a véleményem, hogy többet is
elbírnék. Azt hiszem, hogy akik előt
tünk járnak , mint például Zoff,
Koncilia, Fillol és mások, talán töb
bet is tesznek a jó teljesítményük
érdekében mint mi!
A csapat formája mennyire be
folyásolja a kapus teljesítmé
nyét?

— Eléggé meghatározó módon. Ha
ugyanis egy csapatnak megy a já
ték, a kapus nyugodtabban áll a háló
elé, gondolván arra, hogy egy eset
leges hibája nem lesz végzetes, s
ha nyer az együttes, senki sem be
szél a háló őrének ügyetlenségéről.
De mindez nem jelenti azt, hogy
gyenge csapatban nem lehet jól vé
deni, hiszen ha sok lövés megy ka
pura, jobban belendül az ember.
Több gólt kap ugyan, de több lö
vést is háríthat. Állítom, hogy a Sze
gedben hálásabb volt védeni mint a
Honvédban. Sokszor kikaptunk, de
én mégis bizonyíthattam képességei
met. Nevesebb csapatban kevesebb
lövést kap az ember, s valahogy job
bon nyomja a vállát a felelősség!
Meddig fejlődhet egy kapus?

— Még harminc éven túl is. A ru
tin felbecsülhetetlen, s mindig az
idős kapusok az igazán bölcsek. A
Mundiai ezt fényesen bizonyítot
ta, hiszen a 35 év körüli kapusok
védtek a legjobban. Az olasz Zoff, a
nyugatnémet Maier például még
hallani sem akar a visszavonulásról.
Csikós Gyula is 30 fölött élte a fény
korát. A mi képességeink szerintem
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nehezebben kopnak mint a mezőny
játékosoké. Én is sokáig szeretnék
védeni, hiszen még 28 éves sem va
gyok, s hiszem, hogy fejlődök még!
Üj versenytársai vannak; Tóth,
Katzirz, Zsiborás. Mi a véle
ménye róluk?

— Tóth Zoli óriási tehetség. Be
tölti az egész kaput. És nagy szeren
cséje, hogy édesapja, az egykori renmek kapus, is tudja segíteni a fej
lődését. Tudomásom szerint sokat
foglalkozik vele, kielemezi minden
mozdulatát, okítja, hitet, önbizalmat
ad neki. Katzirz hatalmas termete
beláthatatlan előnyökkel párosulhat.
Zsiborás tele van tűzzel, bátor, a jö
vő embere. De Mészáros Ferit is vál
tozatlanul kitűnő kapusnak tartom.
Es mi a véleménye arról, hogy
míg az olaszoknál és az ango
loknál gyakran kapus a csapatkapitány, nálunk nem igen, bár
egy időben Bicskei is az volt.

— Ezt a törekvést helyeslem, hi
szen a kapus maga előtt látja az
egész pályát, az eseményeket, ezért
valóban dirigens lehet. Én azonban
még sem vállalnám a csapatkapi
tányságot. Nem tartom magam al
kalmasnak erre. Egyelőre aligha
mondhatom' el magamról, hogy ve
zéregyéniség vagyok. Egyébként azt
vallom, egy csapat teljesítményét
30%-ig a kapus határozza meg. Nem
véletlen, hogy a jégkorongkapuso
kat olyan nagy becsben tartják. Én
is kimondhatatlanul örülök, hogy ka

pus lettem. Annak idején ugyanis
mezőnyjátékos voltam. Megsérült a
kapusunk, s engem küldtek a háló
elé. Ott ragadtam. De kispályán még
ma is remekül bánok a labdával, s
az én példámból azt a következtetést
vonom le, hogy aki technikailag kép
zett, s jó alakú, azzal fiatalon érde
mes megpróbálkozni a kapuban is.
A labdaérzék nagyon döntő!...
Érzékeny a bírálatra?

— Hát, ha az elmarasztaló, akkor
nem örülök neki, de a jogosságát az
esetek többségében elismerem. És ez
serkent!
Gujdár helye hol van a kapusok
ranglistáján?

— Sajnos, a tavaszi teljesítmé
nyem alapján, nem vagyok a legjob
bak között. De örülök Zoli és Kat
zirz Béla feltűnésének, mert a na
gyobb versengésnek a magyar lab
darúgás látja a hasznát. Ami pedig
engem illet, beleköpök a markomba,
nem hagyom el magam, mindent el
követek helyem visszaszerzéséért.
Lehet, hogy nagyképűen hangzik, de
mégis kimondom: nagyot csalódnék
önmagámban, ha nem lennék több
ször válogatott!
Kitűnő kapus.
Kitűnő ember.
És ez a biztosítéka annak, hogy
Zoli, Béla és a többiek, egy pillanat
ra sem pihenhetnek babéraikon.
Sanyinak is lesz még néhány sza
va!

Németh Gyula

