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A Lánchíd utca egyik toronyházának tetőteraszán különös társaság ült 
együtt. Talán még sosem látott ilyen különös társaságot a vízivárosi 
alkonyat. Mert alkonyodott már; pedig az egészen rendkívüli tanácskozás 
kora délelőtt kezdődött. És még mindig nem ért véget. 

Coutinho kapitány a terasz korlátjához ballagott. Nézte a fényeket a 
Dunán. A gesztenyefák sűrű lombját. Brazíliára gondolt, és elhúzta a 
száját. Ott engem most épp menesztenek, állapította meg. Mert a csapat 
nem jutott a döntőbe a Mundialon, meg aztán valami bíráló megjegyzést 
is tettem. De itt… ezek a medvék azt ígérik, hogy teljesen sportszerű lesz 
a szervezés. Minden mérkőzést ugyanazon a pályán bonyolítanak le, 
Brandstifter műasztalos készítményén, a 140 centiméter hosszú, 99 
centiméter széles Tandor-pályán, az Old Tandoron. Hihetetlen ajánlat. 
Vajon a többiek mit gondolnak a dologról? Coutinho kapitány a 
tanácskozás rövid fagylaltszünetében a korlát mellől megpróbált 
végignézni társain. Nem volt ez könnyű; sokan voltak. A nemzetközi 
labdarúgóélet kiváló edzői közül, aki csak tehette, elfogadta a vízivárosi 
medvék meghívását. Ilyesmi még nem volt, amióta világ a világ! 

Igen, gondolta Bearzot kapitány, ahogy épp Ron Greenwood baráti 
fejtegetéseit hallgatta. Greenwood kapitány az angol válogatott mellől 
repült ide. A két kitűnő szakember töprengve ráncolta homlokát, de 
mintha mosolyogtak volna is mindketten. Akárcsak a többiek. A svéd 
Ericsson kapitány, az osztrák Senekowitsch, a spanyol Kubala, a francia 
Hidalgo, a skót McLeod, a walesi Toshack és a holland válogatott újabb 
sikerének kovácsa, Happel, valamint a visszavonulás előtt álló Helmut 
Schön. Eszményi környezet, állapították meg, ahogy fagylaltot 
kanalazgatva nézelődtek. Háttérben a budai Vár, alattunk a Duna-part, jó 
levegő, legalábbis sportszerűséget ígérő légkör… 

Mert ami a jó levegőt illeti, épp egy autóbusz gondoskodott róla, hogy 
ne legyen egészen füstfelhőtlen. De a teraszon összegyűlt kiváló 
szakemberek ezt sem bánták: játékosbusz érkezett! Az Angol Liga 
éljátékosainak kis csoportját hozta. 



Csodálatos volt a nemzetközi labdarúgóélet ezen a napon a Lánchíd 
utcában! Mintha meg akarták volna mutatni a világnak, hogy… 

Ez a nagyszerű, gondolta Minyutti felügyelő, a házigazda, aki 
medvéinek javaslatára a nagy tanácskozást összehívta. Mindenki meg 
akar mutatni valamit. Mi itt, a Vízivárosban, azt szeretnénk bebizonyítani, 
hogy a Duna-part a legnagyobb vetélkedések színhelyéül is alkalmas. A 
szövetségi kapitányok természetesen képességeiket kívánják igazolni 
ebben a sajátos sportágban. Végignézett a huszonkét kiválóságon. A 
tizenegy válogatott szakvezetőn, valamint az Angol Liga tizenegy 
mesteredzőjén. És ott volt a huszonkét medve… Ami a vezetést illeti, 
gondolta Minyutti felügyelő, és kiüzent a konyhán szorgoskodó 
mosómedvéknek, Bronziéknak, hogy most aztán mindent bele, folt ne 
maradjon a vízivárosi gombfociélet fagylaltoskelyhein, ami tehát a 
vezetést illeti, minden rendben volna. Várta a szünet végét, várta, hogy 
Dömi vegye át a szót, és utána szavazásra kerüljön a sor. Mert még 
rengeteg tennivaló lesz holnap is, sőt ezután jön a java! Hogy az évszázad 
labdarúgó-szenzációja, a Nagy Vízivárosi Nemzetközi Gombfocitorna még 
augusztus végén megkezdődhessen. 
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Mindenki újra elfoglalta a helyét a tetőteraszon elhelyezett három nagy 
asztal körül. Az egyik asztalnál a tizenegy szövetségi kapitány és a 
vízivárosiak tizenegy képviselője. A másik asztalnál tizenegy angol 
mesteredző és újabb tizenegy vízivárosi medve, madár és más lény. A 
harmadik asztalnál ült az elnökség. 

Brúnó Banquer elnökölt. A Medvebank vezérigazgatója. A Medvebank 
egy fekete doboz volt, és fényes tíz-, meg húszfilléreseket tartalmazott, 
továbbá Minyutti felügyelő elrágott ceruzavégeit és gömböccé dörzsölt 
radírmaradványait. Az elnökségben helyet foglalt még maga Minyutti 
felügyelő, azután két igen öreg medve: Trémió Frantisek és B. U. Bush úr. 
Ott volt továbbá a Rádiótól Szokol, aki régóta igazi medvének számított; 
ott volt az egykori magyar aranycsapat fényképe; ott volt dr. Schayt-Kese, 
a Nemzetközi Gombfociszövetség emmentali főtitkára, és mindannyiukat 
Ory Luksz, vagyis maga a Tévé nézte. 

Mert a tanácskozás legforróbb pillanatait a televízió is közvetítette. 



A színes készülékek képernyőin jól látszott, hogy a medve mesteredző, 
aki a szünet után átvette a szót, lila mellényt és skót kockás, piros-zöld-
barna-fehér színű sálat visel. „Ugye, jól fogok mutatni, Minyutti?” Ezt 
kérdezte még kora hajnalban felügyelő barátjától Dömi. Mert a Lánchíd 
utca tetőteraszán már hajnalban lázas készülődés folyt. Azt a beszédet is 
megtervezték, amellyel Dömi most a tanácskozáson elhangzottakat 
összefoglalta. 

– Kedves barátaim! – fejezte be végül az összefoglalót Minyutti 
felügyelő legjobb barátja, a hajdani kiváló medve középpályás, a 
vízivárosi gombozók medvetársadalmi elnöke, „De Mix” Dömi. A De Mix 
afféle becenév volt; mert a kiváló középpályást nagy keverőnek ismerte 
meg még játékos korában a Lánchíd utca. – Kedves barátaim, nagyszerű 
érzés, hogy én tarthatom ezt a záróbeszédet… Bocsánat, az a nagyszerű 
érzés, hogy itt vagyunk együtt. És végre megegyeztünk. Abban, amit 
barátom, Minyutti felügyelő az én ötletem alapján javasolt… Bocsánat, 
amit a vízivárosi medvék, madarak és más gombfociszerető lények közös 
javaslata alapján tolmácsoltunk önöknek. Boldogok vagyunk, hogy 
szerény elképzeléseinket támogatják. És az Old Tandor stadionban, majd 
a nemsokára elkészülő Sparrow Center, vagyis a Verébközpont pályáján 
megrendezésre kerülhet, vízivárosi gombokkal, az Angol Liga I. és II. 
osztályának küzdelemsorozata, továbbá az Angol Gombfocikupa. Miért 
gondoltunk angol csapatokra? Magyarország labdarúgói kétszer is 
nagyszerű győzelmet arattak Anglia legjobb tizenegye felett, győztünk 
6:3 és 7:1 arányban. Ez régen volt, sajnos. De a két ország labdarúgását 
épp ezek a régi szálak fűzik össze. Sajnáljuk, hogy Anglia nem lehetett ott 
a Mundialon… 

Itt Bearzot kapitány, akinek csapata a selejtezők során Angliát a 
továbbjutástól elütötte, behúzta a nyakát. Pontosan úgy, mint amikor 
Bettega a harmadik gólhelyzetet hagyta ki az NSZK ellen… 

– …Régi elhatározásunk – folytatta Dömi –, hagy a hazai gombfociélet 
fellendítése érdekében mi, vízivárosi medvék, élünkön Minyutti 
felügyelővel és a többiekkel, bebizonyítjuk: lehet színvonalas 
bajnokságokat rendezni a Duna-parton is. Ehhez nyújtott segítségüket 
szívből köszönjük. 

Közben a lift sorra felhozta a játékosbusszal érkezett nagy 
egyéniségeket: jött Kevin Keegan, Emlyn Hughes, Trevor Francis, jött 
Mariner, McKenzie, Wilkins, Ray Kennedy, Terry Yorath, Dalglish, 
Clemence és a többiek. Elhelyezkedtek a terasz korlátjánál, és nagy 
érdeklődéssel hallgatták Dömi szavait. Whatmore, az I. ligába felkerült 
Bolton Wanderers csatára oda is súgta Keegannek: „De Mix beszél, az 



egykori nagy medve középpályás…” Keegan elismerőleg biccentett, 
mintha egy remek beadást fejelne le pont a gólvonal mögé a tehetetlen 
kapus mellett. 
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– Mivel anyagi kérdésekről, tehát pénzről – folytatta Dömi – nagy 
nyilvánosság előtt beszélni nem mindig ildomos, hadd mondjak mégis 
annyit: aki ebben a bajnokságban és a Kupában pályára lép, nem jár 
rosszul. Uraim – szögezte le az egykori kiváló medve középpályás –, van 
Emmentalban, mint dr. Schayt-Kese úr, a nemzetközi szövetség főtitkára 
meséli, egy irodalmi díj, amely nem egyéb, mint egy pompás vacsora. 
Hanem aki ezt a díjat elnyeri, világhírű lesz, és annyi dicsőségben lesz 
része, mint jófajta sajtoknak lyukban! Mindenkit ezen kívül is értékes 
jutalmakban részesítünk. 

Taps és éljenzés fogadta ezeket a szavakat. 

A továbbiakban már nem volt nehéz megállapodni. 

A kérdéseket a szakbizottságok elé utalták; ezek azonban már a 
délelőtt során megegyeztek a részletekben. Dr. Schayt-Kese főtitkár vette 
át a szót. Ismertette a lebonyolításra kerülő Nagy Vízivárosi 
Gombfocitornák beosztását: 

– Az Old Tandor stadionban még augusztus végén megkezdődik az I. 
liga küzdelemsorozata. Boldogok vagyunk, és ezt Minyutti felügyelő s az 
egész Duna-part nevében mondhatom, hogy olyan patinás klubok 
vesznek részt a ligaküzdelmekben, amelyek annak idején a labdarúgás 
bölcsője mellett is ott álltak. Külön is köszönöm, hogy teljes 
játékosállományával szerepel majd az FC Liverpool, valamint hogy a 
Mundialon kiemelkedő teljesítményt nyújtó játékosok zöme is angol 
klubokhoz igazol erre az időre! Megértjük, természetesen, ha a 
nemzetközi labdarúgóélet kiválóságainak némelyike más irányú 
elfoglaltsága miatt nem lesz körünkben. Leszünk így is épp elegen! 

Taps, éljenzés. 
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– Hadd idézzem az ülésünkön elnöklő Brúnó Banquer szavait: „Egy 
ilyen bajnokságsorozat lebonyolításához nem elegendő tíz-húsz fillér, 
bármilyen fényesen csillogjon is az alumínium. Ehhez – mondotta a 
népszerű Brúnó Banquer – elsősorban sok idő kell!” 

Mindenki bólogatott. Coutinho kapitány végképp döntött: elfogadja a 
meghívást! Vállalja valamelyik második ligás klub edzéseinek vezetését. 
Ugyanígy gondolkodhattak a többiek is: Bearzot, Happel, Ericsson. 
Vállaljuk. Megpróbálunk felhozni egy-két második ligás csapatot az első 
ligába. De most ezeket a gondolataikat félretették, mert tudták: Minyutti 
felügyelő hamarosan ismerteti a részleteket. A szakbizottságok 
munkájának eredményét. 

Az emmentali főtitkár így zárta beszédét: 

– És elmondhatjuk, hogy keresésünk eredménnyel járt. Találtunk is egy 
időmilliomost, az egykori jeles gombozó, Minyutti felügyelő személyében. 
Hadd ismertessem pályafutásának néhány részletét: 1952-ben, tizennégy 
éves korában a Nyaralók–Falusiak meccsen öt méterről a távolban 
legelésző birkanyájat találja el a kapu helyett, így kimarad a Nyaralók 
első nagy gólhelyzete, Minyutti felügyelő önzetlenül a lecserélését kéri. 
Ezek után a Vízivárosban kergeti a labdát. Majd kizárólag a gombfocinak 
él. Megszervezi a Vízivárosban a bolgár, a francia, az uruguayi, a lengyel 
és a svájci bajnokságot. Részt vesz a Duna-part gombfocibajnokságaiban 
is. Sokszoros tornagyőztes. A Duna-part Bajnokság döntője előtt, ahová 
csoportjából nagy fölénnyel jutott be, egyetemi vizsgája miatt visszalép. 
Ettől fogva amatőrként űzi a pompás játékot. Medvéivel, akiket részben 
gyerekkori játékainak dobozából szed elő, részben újabb barátaiként 
üdvözölhet, megszeretteti a labdarúgás nézését és a gombozást. Így 
jutunk el a mai szép alkonyig: így ülünk mindnyájan együtt! 

Taps; a főtitkár leül. 
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– Ha nem állíthatom is, hogy időmilliomos vagyok – kezdte beszédét 
Minyutti felügyelő –, biztosíthatom a jelenlévőket, hogy sem időmet, sem 
erőmet nem fogom kímélni a Vízivárosi Angol Liga- és Kupaküzdelmek 
minél sikeresebb lebonyolítása érdekében. 

Helmut Schön megemelte a sapkáját. Sikeres kopasz fején a Dunáról 
visszatükröződő fények csillogtak. 

Kevin Keegan emelte poharát. Gyöngyözött a kelyhekben a traubiszóda. 
Suttogás támadt: „Reméljük, Pelé is eljön szaktudósítónak.” És: „Talán 
Cruyff is vállalja a játékot…” Majd: „Beckenbauert most aztán komolyan ki 
kell kérni a Cosmostól!” Helmut Schön kapitány elpirult. Eszébe jutott a 
Stielike-ügy, a Breitner-dolog. És Gerd Müller is megígérte, hogy a 
második ligában játszik egy-két meccset! Három klub versengett érte: a 
Stoke City, az Orient és a negyedik ligából e versengés kedvéért felkerült 
Swansea, a walesiek jóságos óriásának, Toshacknak leendő csapata! 

Pezsgett a traubiszóda, pezsgett a labdarúgóélet. Minyutti felügyelő így 
folytatta: 

– A szakbizottságok munkája alapján a következőket határoztuk el. Az 
I. ligát és a II. ligát huszonkét-huszonkét csapat alkotja. Az I. Liga 
csapatai… 

Feszülten figyeltek a jelenlévők! 

– …nagyjából azonosak az Igazi Angol Első Liga klubjaival. Tehát: 
Nottingham Forest, Manchester City, Everton, Liverpool, Arsenal, Leeds, 
Coventry, West Bromwich Albion, Norwich… 

A kiscsapatot lelkesen megtapsolták. 

– …Derby County, Manchester United, Aston Villa, Chelsea, 
Wolverhampton Wanderers, Ipswich Town, Birmingham City, Bristol… 

A másik kiscsapat, a Bristol is nagy tapsot kapott. Mindenki a Bristoli-
öböl pompás madárvilágára gondolt; a tévében volt egy ilyen kisfilm. És a 
vízivárosiak között jó néhány madár is ült; madarak, akik szintén egy-egy 
klub edzői teendőit látják el majd. És ezen a tetőteraszon mindenki 
roppant udvarias volt. Sőt őszintén szurkolt a többiek sikeréért. Tudták a 
jelenlévők, hogy a Nagy Gombtornák sikere mindnyájuktól függ. 
Összefogásuktól, baráti érzéseiktől. 

– …West Ham United, Queens Park Rangers, Tottenham… 



Nagy suttogás támadt! Ohó, a Tottenham, amelyik most igazolta épp 
Ardilest és Villát, a két argentint. Ezzel megnyitotta az átigazolások 
hosszú sorát. 

– …Bolton Wanderers és – fejezte be a fölsorolást Minyutti felügyelő – 
huszonkettedikként egy igazi vízivárosi csapat, a Vízivárosi Verebek FC. 
Amelynek mesteredzője odakint alszik egy fán: Némó kapitány! Igyunk 
az ő egészségére, igyunk a Vízivárosi Verebek egészségére! 

A mosómedvék közben Jonatán almalé feliratú üvegeket is hoztak. 
Jackie Charlton, a világbajnok angol tizenegy hórihorgas védője, a „Zsiráf” 
még fejénél is magasabbra emelte poharát. 

– Éljen! – kiáltotta, s csak úgy tréfásan fölugrott egy belógó gesztenyeág 
legalsó levelei felé; elérte a leveleket, mindenki láthatta, hogy 
ruganyosságát nem koptatták meg az évek. – Éljen Némó, akiről már 
sokat olvastam! Éljen Minyutti felügyelő és a verebek barátsága! Éljen a 
medvék és a világ gombfocisportjának összefogása! 
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Miután az éljenzés elült, Minyutti felügyelő így folytatta: 

– Megegyezés született, hogy az I. liga huszonkét csapata közül 
tizenegynek eredeti angol mesteredzője lesz, akiket nagy szeretettel 
köszöntök. – Taps következett. A mesteredzők sorra meghajoltak. – A 
további tizenegy csapatot vízivárosi szakember vezeti majd, Némó 
személye már ismeretes, további öt barátunkat név szerint jelöltük, ötöt 
sorshúzással választunk. A II. liga küzdelmei valamivel később, Sparrow 
Center, vagyis a Verébközpont munkálatainak befejezése után 
kezdődnek. Szeretettel meghívjuk azonban a második ligás csapatok 
mellett edzősködést vállaló tizenegy szövetségi kapitány barátunkat, 
lakjanak itt a Grand Veréb Szállóban vagy a Vén Medve Hotelban. 
Figyeljék szakértő szemmel az I. liga küzdelmeit, illetve irányítsák 
csapatukat az időközben elkezdődő kupaküzdelmekben. 

Greenwood kapitány azt mondta erre, hogy ő pár napra hazarepül, 
eligazítja az angol tizenegyet, majd sietve visszatér. Hidalgo családi 
ügyek áthidalására kívánt még Párizsba visszaugrani, de ő is megígérte, 
hogy azonnal jön. A többiek – Coutinho kapitánnyal az élen – úgy 



döntöttek, hogy boldogan maradnak. Ericsson kapitány, aki remekül 
zongorázott, leült a tetőterasz zenesarkában álló villanybillegetőhöz, és 
eljátszotta a Gombfocitornák Indulóját. 

„Pá-trá, csgröep-kzthra-tüők-pio-lhüo-grsdu-ááááá…!” – Körülbelül így 
hangzott az induló. Nagy tetszés fogadta. 
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Most már csak a sorsolás volt hátra. Mivel Havelange urat, a FIFA 
főtitkárát nem hívták meg, az ő kis Ricardo unokája sem volt jelen. Ott 
volt azonban Minyutti felügyelő unokaöccse, Zsombor, valamint másik 
unokaöccse, András; őket bízták meg, húzzák ki Schön kapitány 
sapkájából a klubok nevét és az edzők nevét. Először az dőlt el, melyik 
klub milyen számmal kerül a táblázatra, valamint hogy ki lesz az edzője. 

Tizenegy vízivárosi és tizenegy angol szakember osztozott az I. liga 
csapatain. 

A sorsolás a következőképpen alakult: 

KLUB EDZŐ 

1. Tottenham Keith Burkishaw (Anglia) 

2. Bolton Ian Graeves (Anglia) 

3. Manchester United Tommi Docherty (Anglia) 

4. Derby County Colin Murphy (Anglia) 

5. Liverpool Bob Paisley (Anglia) 

Nagy éljenzés volt minden húzás után; az edzőket itt nem húzták, 
hanem a klubok általában saját eredeti szakvezetőjüket kapták. Az FC 
Liverpool külön tapsot kapott. De a legnagyobb izgalmat mégis az 
jelentette: mikor húz végre András és Zsombor olyan csapatot, 



amelyiknek medve – vagy egyáltalán: vízivárosi! – az edzője. Nem kellett 
sokáig várni, mert máris kihúzták, hogy: 

6. Arsenal 
Kék-Sárga (Víziváros; 
medve) 

Az ünneplés után a sorsolás így alakult még: 

7. Aston Villa 
McMurdo (Víziváros; 
sítalpas medve) 

8. Wolverhampton Jackie Charlton (Anglia) 

9. Vízivárosi V. FC Némó (Víziváros; veréb) 

10. Birmingham City 

Alf Ramsey (Anglia; a 
világbajnok tizenegy 
mestere) 

11. West Ham United Lapos (Víziváros; medve) 

12. Everton Gordon Lee (Anglia) 

13. Nottingham Forest 
Brian Clough (Anglia; az 
angol bajnok és mestere) 

14. Manchester City Canarino (Víziváros; medve) 

15. Queens Park Rangers 
Lipton (Víziváros; 
teásdobozban lakó medve) 

16. Bristol 
Aloysius (Víziváros; 
könyvben lakó medve) 



17. Norwich 
Csiripovics Csiprip 
(Víziváros; madár) 

18. Coventry Barnabás (Víziváros; medve) 

19. West Bromwich A. Dömi (Víziváros; medve) 

20. Leeds Don Revie (Anglia) 

21. Ipswich Town 
Blinkey Bill (Víziváros; 
koala) 

22. Chelsea Eddie McCreadie (Anglia). 

Trémió Frantisek és szakbizottsága nyomban hozzálátott a táblázat 
elkészítéséhez. Ám az izgatott játékosok és edzők azonnal papírt, ceruzát 
ragadtak, és felírták az első forduló párosítását! 

Az első forduló mindig rettentő izgalmas! 

Ez így alakult: 

 
 

Tottenham–Chelsea (Két londoni csapat mérkőzése!) 

Bolton–Ipswich 

Man. Unit.–Leeds (Ez se akármi!) 

Derby C.– W. B. A. (Dömi csapata a W. B. A!) 

Liverpool–Coventry 

Arsenal–Norwich 

Aston V.– Bristol 

Wolves– Q. P. R. 

Víziváros–Manchester City (Óriási! Óriási!) 

Birmingham–Nottingham 

West Ham–Everton 
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Hát ebbe mindenki belefáradt! A sok örömbe és izgalomba. Úgyhogy 
Brúnó Banquer bezárta a tanácskozást. Közölte mindenkivel, hogy ha 
valakinek valami nem tetszik, másnap szóljon. Esetleg újra lehet sorsolni 
egy-két részletet, ehhez azonban meg kell várni a reggelt. Mert azt is 
elhatározták, hogy az újrasorsolást Minyutti felügyelő veréb barátjával, 
Szpéróval végeztetik el. Szpéró azonban, mint ilyenkor a rendes verebek 
mind, Minyutti felügyelőék lakásában – ott is a saját kis házában – már 
aludt. 
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Nem mindenki tudott aznap este ilyen könnyen elaludni. 

Minyutti felügyelő még sokáig ébren volt az elnökséggel és néhány 
vízivárosival. 

– Hát megkezdődött – sóhajtotta Dömi. 

Bizony, izgultak. Hogyan fogják megállni a helyüket a nagy nemzetközi 
mezőnyben? 

– Befutott már Beckenbauer távirata – újságolta Barnabás. – Franz 
jelezte, hogy az én klubomban, a Coventryben kíván játszani. 

– Nekem Cruyff telefonált épp az imént – mesélte Dömi. – Megbeszélte 
a dolgot az apósával, aki Argentínába nem engedte el. A nagy Johann 
nálam fog szerepelni, a West Bromwich Albionban. 

Mindenki tudott valami újságot. A Vízivárosi Verebek FC megszerezte 
már Bettegát, Dirceut és Passarellát! 

– Ugyan miért izgulnánk – jelentette ki Csiripovics Csiprip, a Norwich 
szakvezetője. – Igaz, Lapos? 

Lapos maci, Csiripovics nagy barátja – egy egészen apró medve, a West 
Ham United edzője bólogatott. 

– Izguljanak az igazi nagy szakvezetők! Csak nekik van vesztenivalójuk. 



– Nem szabad ezt így nézni – szögezte le Minyutti felügyelő. – Itt 
mindenki csak nyerhet. A gombfoci óriási sikere, hogy ezek a tornák 
létrejöttek. 

Megegyeztek abban is, hogy a II. liga küzdelmeinek megkezdése előtt 
Minyutti felügyelő két unokahúga, Nikoletta és Réka fog sorsolni; a Kupa 
sorsolását pedig valóban Szpéróra bízzák. De addig még sok izgalmas 
forduló következik. 

Felmerült egy fontos kérdés. Ki lesz a Televízió szaktudósítója? 

– Talán Pelét kellene megkérnünk – mondta Brúnó. – És Facchettit. 
Esetleg Bobby Charlton se lenne rossz. Ők hárman. 

– És a rádióközvetítések? 

– Szokol egymaga vállalta! 

Megállapodtak, hogy a bajnokság híreit közlő sportújságot maga 
Minyutti felügyelő szerkeszti majd, de mindenki segít. 

Így aludtak el. 
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Coutinho kapitány álmatlanul forgolódott. Még egy félsiker, és állás 
nélkül maradok, gondolta. Kis túlzással. Bizonyítanom kell. 

Helmut Schön ilyesmit mormolt: 

– Megeszem a sapkámat, ha… 

Sose derült ki, mi lesz akkor. Elaludt. 

Happel és Greenwood máris terveket szőtt. Még nem volt csapatuk – a 
II. liga megalakítására várni kellett –, de már azt tervezték, kiket hívnak 
meg. Sejtették, hogy a sztárok java része elszerződik az I. ligába. De mire 
a II. liga megkezdi a küzdelmet, néhány nagy név megkopik. Ezeket 
könnyű lesz igazolni, aztán egy kis becsületre tanítani, gondolta a szigorú 
Happel. 

Ericsson kapitány fejében kis dallamok zümmögtek. Ritmusra: 4-2-4. 4-
3-3. Valahogy így. 
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Aludt az a bizonyos Old Tandor stadion is, a Brandstifter-cég műve. 
Szépen fel volt rajzolva rá minden: alapvonal, öt és feles, tizenhatos, 
kezdőkör. Meg ami még kell. Nagy, sötétkék dobozban pihentek a kapuk. 
Vaskapuk voltak, fekete-fehérre festve, fehér hálóval, a pályához csavar 
erősíthette őket. És pihentek a már megreszelt első ligás játékosok. Ott 
volt Macari, Abramczyk, Fischer, Burns, Villa: ők mind bizonyításra 
vártak. Mert a Mundialon nem valami remekül ment a játék. De tudása 
legjavát akarta nyújtani minden játékos: azok is, akiknek neve a 
Vízivárosban nem olyan ismert. Minyutti felügyelőnek, mielőtt elaludt 
volna, ki kellett vinnie két edzőjét is a klubokhoz. Canarinót és Kék-
Sárgát. Hogy megnézzék csapataikat. A Manchester Cityt és az Arsenalt. 
Látni akarták Brian Kiddet, Asa Hartfordot, Macdonaldot, Jenningset, 
Bradyt. Minyutti felügyelőre még egy fontos feladat várt. A Football című 
angol folyóiratból valóban össze kellett írnia mindazokat a szigetországi 
labdarúgókat. akik saját igazi csapatuknál fognak játszani. Őket egészítik 
ki a nemzetközi csillagok! Nem szabad elfelejteni, gondolta B. U. Busch úr, 
Minyutti felügyelő legöregebb – 38 éves – medvéje, hogy a szabálykönyv 
vitás pontjait is tisztázzuk. Főleg a bedobás körül alakult ki nagy vita; 
alkalmazzák-e a pattintós szabályt, vagy sem. A játék felgyorsítása 
érdekében úgy döntöttek, hogy az I. ligát megpróbálják a pattintós 
szabállyal játszani. 

Tehát mindig az ellen jár bedobás, akinek a játékosáról a labda az 
oldalvonalon kívülre pattant; vagy akinek a játékosa az oldalvonalon 
kívülre rúgta a labdát. 

B. U. Bush úr elaludt: álmában azonban gombokat mozgatott az Old 
Tandoron: helyezett. Mert abban is megállapodtak, hogy rendes kirúgás 
után mindig van helyezés. Helyezni lehet például még… A szakértők, 
játékosok és vezetők fejében még éjszaka is a nemzetközi futballélet 
kavargott. Miközben a verebek békésen aludtak a Duna-part fáinak 
odvaiban, lombjában. 

És a kalitkában – amelyből nappal szabadon kijöhetett, s ahová finom 
fűmagvakat és salátát falatozni ugyanilyen szabadon visszajárhatott – 
ugyancsak békésen aludt Szpéró. Aki az elkövetkező hetekben a csukott 
ajtó mögül szintén izgatottan figyelte a mérkőzések alakulását. Csukott 
ajtó mögül; mert különben mindig ő akarta volna elvégezni a bedobást! 
 


