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Történelm i lecke n agypapákn ak, apákn ak, fiú k n a k és unokáknak (XXVII.)

Veszélyes kémet leplez le Milánóban a politikai tiszt,
avagy egy edző ne packázzon a hatalommal!
1974-ben szerződik a Honvédhoz,
ah o l ( , , El vtársak! A Magyar
Néphadsereg reprezentatív csapatá
nak méltóan kell képviselnie a honvéd
séget mind az országhatárokon belül,
mint a külföldi hadszíntereken!’’) olyan

I

Jó húsz évvel később anyám már úgy
m esélte el a tö rté n e te t, hogy több m int
negyvenéves ism eretségük során apám
egyetlenegyszer, 1976 októbere és 1977
májusa között hét hónapon át volt (papí
ron...) munkanélküli, s 1988. december 3án bekövetkezett haláláig ekkor vett fel elő
ször és utoljára pénzt úgy, hogy nem tett
érte semmit... Tény: nehéz lenne léha élet
vitellel vádolni ezt az em bert, hiszen 15
évesen már elkerült a szülői háztól, s meg
lehetősen m agasztos é le tcé lt választva
(,,Én tanár, Fradi-játékos és válogatott fut
ballista akarok lennil") Győrből az ország
túlsó sarkába, Szegedre költözve magyar
iro d a lom -törté ne lem -testn eve lés szakon
szerez diplomát. 1943-ban már a Ferencvá
ros játékosa, 1953-as visszavonulásáig pe
dig nemcsak a futballért, hanem előbb a Vá
ci úti, később a Rottenbiller utcai polgári is
kola óraadó tanáraként, még később mint a
Hernád utcai tanintézet igazgatóhelyettese
ként húz jövedelmet a fővárostól. Tanítvá
nyainak se szeri, se száma (a zseniális szí
nésztől, Garas Dezsőtől, Géléi Józsefen, a
tizenegyszeres válogatott kapuson át Bod
nár Györgyig, a nagyívű karriert befutott
Szaknévsor- és kaszinótulajdonosig terjed a

világba csöppen, amely alapvetően
ellentétes az ő bohém, hatalmat és
hatalm asságokat, parancsot és dik
tatúrát eleve elutasító természetével...
Képtelen a bokázásra, a hajlongásra,
őt nem lehet felsorakoztatni a minisz
teri e lő sz o b a piros sző n y e g én ek
szélén, fogalma sincs, hogy hány csil
lag jelenti a tizedesi és hány a had
seregtábornoki rangot a kispesti öltöző
folyosóján rohangálók váll-lapjain. A
fröccseit is (nem egyet!) mindig a
gyúróval, a pályamunkásokkal, meg a
sze rtáro ssal issza meg Kollár néni
büféjében, és soha nem konyakozik a
hatalmasságokkal egy szobával odébb,
a protokollteremben. Egyszer, amikor
már nagyon éles támadások érték az
italozás miatt (ma is élő, szépszám ú
ellen sé g ein ek „ m e g n y u g ta tá sá ra ”
jegyzem meg csupán: apám és az ital
m eglehetősen b en ső sé g es kapcso
latáról részletesebben is írok majd, szó
sincs tehát arról, hogy: „Arról bezzeg
nem beszél!”...), egy meccs után ha
za felé villam osozva az 5 2 -e sen ,
bizonyos fokig akkor,már engem is fel
nőttként kezelve mondta:
Tudod, nálunk az úgy van, ha egy
edző megiszik két vagy három fröcscsöt, akkor az az emberek szemében
merő alkoholizmus. Ha egy miniszter
vagy egy tábornok iszik meg tíz
konyakot, arra azt mondják: reprezen
tál... A kettő között megítélésben ég és
föld a különbség! Pedig iszik az egyik
is, iszik a másik is...

Megrögzött antialko
h o lis ta k é n t pontosan
értettem, ha megérteni
soha nem is voltam ké
pes, ez v o lt talán az
egyetlen olyan tulajdon
sága, a m e lye t soha
nem irig y e lte m tő le,
amelyben nem szeret
tem volna hasonlítani
rá! „Történelmi gyökér
ként”, no meg jobb hí
ján elfogadtam azt az
a n e k d o tá t, a m e lye t
vagy H idegkúti N ándi
bácsitól, vagy a csodá
latos Sándor Csikartól
hallottam egyszer. Ők a
Fradi- és az MTK-játékosok közötti alapvető
különbséget (sok egyéb
mellett persze...) abban
látták, hogy míg a Fradi-játékosok isszák, ad
dig az MTK-sok eladják
a bort...
M árpedig apám v i
lágéletében és minden
génjében fradista volt,
m ég ha a k k o rib a n a
H on véd né l e d z ő s k ö A híres, 1-1-es meccs a Népstadionban az Internazionale ellen. dött is. És kezdetben
Bordon, az olaszok kapusa itt ugyan tisztáz Kozma Misi elől, de a dön micsoda sikerekkel! A
tetlen ezúttal többet ért, mint egy „hétköznapi” győzelem
G u jd á r - K e le m e n ,
P áncsics, Szűcs, L u 
névsor...), róluk élete végéig legalább olyan kács - Pál, Kocsis, Pintér - Bartos (Morszeretettel beszélt, az élet más területein el gós), Kozma, Weimper (Fehérvári) össze
ért sikereikre pontosan olyan büszke volt, állítású alapcsapat négy-öt gól alatt ellen
mint arra a több ezer futballistára, akinek felet nem nagyon engedett haza Kispestről,
pályáját 1953 és 1987 között edzőként 34 telt házas rangadókon játszik káprázatos
éven át hol több, hol kevesebb sikerrel igaz meccseket a Népstadionban, s csak azért
gatta. Trénerként a Fradi ifinél történt 1953- nem lesz bajnok (Puskásék óta először ke
as debütálásától kezdve 1976 októberéig - rült volna az aranyérem Kispestre!), mert a
végiggondolva szinte hihetetlenül, már-már Dózsa zseniális korszakának utolsó fejeze
elképzelhetetlenül töretlen a pályája. A Gö tét (a sorrendben hetedik bajnoki elsősé
d ö llő i D ó z s á n á l és a Vörös M e te o rn á l get!) még a piros-fehérek sem tudják felül
(mindkettő NB ll-es csapat volt akkoriban) múlni. Másodikok lesznek, három ponttal a
még csak ráhangol a trénerségre, aztán jön lilák mögött, de kilenccel (!) megelőzve a
az első NB l-es szerződés (1956 Szeged); bronzérm es F erencvárost... A Dózsáról
m ajd az első nagy ta ta b á n y a i k o rsza k mégis mint a múltról, a Honvédről mint a
(1957-1963). Innen az akkor alakuló KSI- jövőről beszélnek már az emberek. A Sze
hez hívják futballfőnöknek, de közben már gedről igazolt Gujdár remekel a kapuban,
az 1964-es tokiói olimpiára készülő váloga Páncsics és Szűcs a védelemben átjátsz
tott trénere is egyben. Az aranyérem meg hatatlan, Kocsis Lajos varázslatos a közép
nyerése után két idény az MTK-nál, kettő a pályán, Pintér a legjobb korszakát éli, Koz
Ferencvárosnál, majd újabb négy év Tata ma 21 góllal (társbérletben) lesz gólkirály,
amikor... jön az újpesti Horváth, mint egy
bányán.

gőzhenger robog át Kozmán, s ettől (csak
ettől?) valahogy egy csapásra vége lesz
mindennek... Ászát veszti a Honvéd, hitét
a csapat, m iközben apám egyfolytában
hecceli a hatalmat, márpedig annak nem
olyan a természete, hogy hosszú távon és
büntetlenül gúnyolni lehessen... Ha egyegy baráti poharazgatás után fizet (és min
dig ő fizeti), soha nem felejti el a magas
rangú főemberek füle hallatára megjegyez
ni, hogy a pénztől nem véletlenül szénpo
ros (...) a keze, ez azért van, mert még
most is a Tatabányán keresettet költi... (Az
érthetőség kedvéért: ez „e n y h e ” célzás
akart lenni a Honvédnál dívó akkori szeré
nyebb jutalm azásokra...) Szüntelen harc
ban áll az MLSZ-szel, klubja legfelsőbb ve
zetőinek stílusát, módszereiket egyszerűen
képtelen elviselni, szellemi fölényét, iskolá
zottságát nap mint nap érvényesíti velük
szemben (teszem gyorsan hozzá: „ön gyil
kos” m ódon...), nekik viszont, ha másért
nem, már csak hivatalból is üldözniük kell
az ilyen renitens magatartást!
Érdekes módon a csapat közvetlen veze
tőivel kifogástalan, sőt baráti a viszonya...
Komora Imre akkoriban lett amolyan me
nedzserféle (pontosabban fogalmazva: ko
rát messze megelőzve már akkor az volt!)
Kispesten, s miután ő apám egyik kedvenc
játékosa volt még az 1964-es tokiói arany
csapatban, eleve garantáltnak látszott kifo
gástalan együttműködésük. Apám vezető
ként is sokra tartotta Komorát, már csak
azért is, mert ő hivatásos katonaként sokkal
jobban ismerte a „házi szabályokat”; sokkal
toleránsabban viszonyult azokhoz a kötel
mekhez, amelyek „a Magyar Néphadsereg
reprezentatív csapatánál” fejvesztés terhe
mellett kötelezőek voltak. Egy sereg proto
kolláris feladatot levett a válláról, igyekezett
jól közvetíteni a vezetőedző és a tábornoki
kar között. Legnagyobb erénye mégis az
volt, hogy az akkoriban még létező honvé
delmi előnyöket rem ekül kam atoztatta a
Honvéd javára, amit apám kért (játékos,
prémium, edzőtábor), azt hamarabb és ha
tékonyabban elintézte, mint tette volna ak
koriban bárki más kluboknál működő kollé
gái közül. Komora Imre remek kapcsolatai
ellenére sem tudta azonban apámat a Honvédnak megmenteni, mert egy idő múltán
(úgy 1976 elején...) fehéren-feketén kide
rült: vannak nagy rendezők, akik legyenek
akár szakmájuk nagymesterei is, bizonyos
színházakban képtelenek nagyot alkotni...

Apámat é s azt a Honvédőt (pon
tosabban azt a honvédelmi vezetést...)
nem egymásnak találták ki! Idő múltán
már nem a csapat, nem az eredmény,
nem a pályán végzett munka, hanem
az áldatlan „adok-kapok” küzdelem
uralta a terep et, s töltötte ki a két
bajnoki mérkőzés közötti időszakokat.
Apám nak a játékosokkal nem volt
semmi baja (nekik sem vele...), ki
zárólag eltörhetetlen, begörbíthetetlen
gerince irritálta azokat, akik eg ész
életükben gerincek eltérésév el é s
begörbítésével voltak elfoglalva. Ha
apám (akárcsak a látszat kedvéért
is...) hajlandó a legcsekélyebb komp
romisszumra, ha megadja a táborno
koknak, ami a tábornokoknak akkori
ban reflexből kijárt, talán még éveken
át a Honvéd edzője maradhatott vol
na... Ezzel szemben a végén már úgy
felbosszantotta őket, hogy igazán nem
csodálkozhatott, amikor 1976. október
3-án egy, az MTK-tól elszenvedett 3-0ás vereség után másnap bejelentették:
„Dr. Lakat Károly egészségi állapotára
való tekintettel a Bp. Honvéd elnök
sége a mai naptól nem tart igényt
munkájára, szerződését közös meg
egyezéssel felbontottnak tekinti..."

A közleményben két súlyos tárgyi té
vedés volt kimutatható: apám (akkor
még...) m akkegészséges volt, a „kö
zös m egegyezés” pedig úgy történt,
hogy a klub legfelső vezetőségében
néhány prominens tag közösen meg
egyezett egymással abban, hogy elkö
szönnek tőle...

Gyermeki státusom ellenére sem vagyok
hajlandó a „szentképfestésre”, a realitás
pedig megköveteli, hogy elmondjam: apám
fölöttébb sokat tett azért, hogy életében
először szerződésének lejárta előtt kény

szerüljön távozásra egy futballcsapattól.
Hazudnék viszont, ha azt mondanám, hogy
borzasztóan bánta... A végén már belefá
radt az örökös csatákba, erejét elforgácsol
ta a napi „fe lk é s z ü lé s ” a főnökök elleni
harcra, jóval kevesebbet követelt már a já 
tékosoktól, néhány kedvencétől képtelen
volt megszabadulni, s nem éppen igazsá
gosan szorított háttérbe néhány feltörekvő
fiatalt, akik ugyan még nem voltak jobbak,
mint a csapatban kulcsposztokat elfoglaló
„k é n y e lm e s ö re g e k ” , de m ár (s o k k a l)
rosszabbak sem.
A hatalommal azonban nem lehet büntet
lenül packázni, mert a hatalom azt nem en
gedheti meg magának! A hatalom nem le
het buta, ko rlátolt, p rim itív, m űveletlen,
szemellenzős, a hatalom és az edző hábo
rújában utóbbi még egy vízipisztolycsatát
sem nyert meg soha a trénerség történel
mében.
Pedig olyan borzasztóan nagy baj nem
volt ám még annál az 1976-os Honvédnál
sem. Csak egyetlen, m olekulányi példát
hadd em lítsek meg az akkoriban igazán
nem sz tá ro lt, m ára viszon t, azt hiszem
sztratoszférikus magasságokba emelkedett
eredmények közül.
UEFA-kupa mérkőzésen a Honvéd Koz
ma góljával 1-0-ra győz a San Siróban az
Internazionale ellen (ugye, jól emlékszem:
ez az eredmény a magyar futball fennállá
sa óta sem azelőtt, sem azóta nem sikerült
senkinek...), a visszavágón a Népstadion
ban (Póczik csukafejes góljával) biztosan
hozza az 1 -1 -et és vele a továbbjutást. Mi
után a meccs óta eltelt közel húsz év során
soha, se m m ilyen v is sza e m lé ke zé sb e n ,
nosztalgiaírásban nem találkoztam ennek a
meccsnek a felidézésével (márpedig a mai
világban szinte nincs olyan régi eredmény,
am elyet többnapos bankettek keretében
meg ne ünnepeltünk volna...), hajlok rá,
hogy azt higgyem, ezt a fergeteges bravúrt
mára mindenki elfelejtette, ezért leírom hát
még egyszer: a Bp. Honvéd a San Sirostadionban győzött az Internazionale ellen!

Apámnak igazán csinos kis jelvény
lett volna zakója hajtókáján egy ilyen
ered m én y , ha a M ilánóban töltött
néhány napot nem árnyékolják be
számára olyan események, amelyeket
még közvetlenül a h alála előtt is
keserűen emlegetett. Történt, hogy a
m érk ő zésre k észülődő c sa p a to t a
milánói szállodában, ahogy az már
ilyenkor lenni szokott, kint élő magya
rok sokasága kereste fel. Régi futbal
listák, hajdani, akkor már évtizedek óta
külföldön élő sportvezetők, vagy csak
egyszerű futballszimpatizánsok, akik
(ne felejtsük el: 1976-ot írtunk, hol volt
akkor még a rendszerváltás, vagy a
mostani szabadon ide-oda utazgatások
kora...) kezet akartak csupán fogni
K ocsis L ajossal, sz e re tté k volna
meglapogatni Kozma Misi vagy Szűcs
Lajos vállát.
Személyesen azonban a teljes ma
gyar küldöttségből csa k ap ám at
ism erték... Mint régi fradistát, mint
v álo g ato tt ed ző t, mint világot járt
em bert, vagy ép p en mint egykori
tanárukat. Persze, hogy őt vették körül,
őt hívták jobbra-balra, vele ültek le egy
kávéra vagy egy fröccsre a szálló
halijában, vele indultak esti sétára a
milánói utcán.
Nem is lett volna ez olyan nagy baj,
ha a csapattal vezetőként kint lévő
„politikai tisztet” is ismerik...
De ilyen az élet... nem ismerték!

Ez nagyon fájt neki, hiszen alighogy ha
zaértek, már írta is a jelentését a miniszté
riumba, amelynek hozzávetőleges lényege
az volt, hogy a csapat edzője, dr. Lakat Ká
roly ahelyett, hogy a mérkőzéssel foglalko
zott volna, külföldön élő, kétes egzisztenciájú magyarokkal vette fel a kapcsolatot,
ami túl azon, hogy tűrhetetlen, a kellő éber
ség szem pontjából sem elhanyagolandó
felismerés...
Szegény drága jó apám - mint kém!
Esküszöm mindenre, ami szent: több
éves megfeszített munkára lett volna szük
sége ahhoz, hogy egy csúzli és egy repülő
gép-anyahajó között lényegi különbséget
tudjon tenni...

Lakat T. Károly

A hátsó sor, balról: Lakat Károly vezetőedző, Bacsó István pályaedzö, Morgós Gábor, Bartos Sándor, Kozma Mihály, Pintér Sándor, Fehérvári János, Kálcsics Ferenc gyúró, Vági István pályaedző.
Középen: Peszeki Jenő, Kocsis Lajos, Szűcs Lajos, Pál József, Egervári Sándor, Weimper István, Varga József. Elöl: Lukács Sándor, Kelemen József, Kollár József, Gujdár Sándor, Páncsics
Miklós, Virágh Ernő.

