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M ióta is? Nem titok, jó húsz 
éve vallom magam Liver-
pool FC-szimpatizánsnak, 

-szurkolónak – még akkor tetszett 
meg ez a csapat, amikor nem ment 
olyan jól a szekere. Az 1995–96-os 
idényben az akkor elindult Pro TV 
minden hétfőn rendszeresen leadta 
az angol bajnokság bő hétvégi össze-
foglalóit, ezeket nézve szerettem meg 
a vörös mezes Liverpoolt, amelyben 
akkoriban Steve McMannaman, Rob-
bie Fowler, Jamie Redknapp, illetve 
a már pályafutása végén járó Ian 
Rush és John Barnes játszott hétről 

hétre. Abban a szezonban volt a fe-
lejthetetlen Newcastle elleni bajnoki 
meccs is, amely 4–3-ra végződött. A 
kilencvenes évek első fele és közepe 
felejthető volt, ám a folytatás emléke-
zetesre sikerült: a 2001-es UEFA-ku-
pagyőzelem, illetve az abban az év-
ben megnyert Ligakupa és FA-kupa 
már nagyon nagy szó volt. Határo-
zottan emlékszem arra is, hogy alig 
nyolcévesen a lámpás tévén néztem 
a Bukaresti Dinamo és a Liverpool 
FC által játszott BEK-elődöntő visz-
szavágóját 1984 tavaszán, amikor egy 
bizonyos Ian Rush rúgta mindkét gólt 
a Dinamónak az Augusztus 23. Stadi-
onban, és 2–1-re nyertek az angolok. 

A kétezres évek eleje óta minden 
Pool-meccset követek, a streame-

lés elterjedése (kb. 2005–2006 óta) 
pedig gyakorlatilag minden egyes 
meccset megnéztem a tévében vagy 
az interneten – ennyi meccs alatt és 
közben pedig előbb-utóbb kialakul 
a vágy, hogy az ember eljusson az 
Anfi eld Stadionba, és megtapasztal-
ja annak hangulatát.

Az sem titok, hogy tavaly óta 
feleségemmel tagjai vagyunk a Li-
verpool-szurkolók Magyarországi 
Egyesületének (OLSCH), a jegyekhez 
ezen a hivatalos branchen keresztül 
jutottunk. Ezúton is hálás köszö-
net érte! Közvetlen repülőjárat van 
Kolozsvárról Liverpoolba hétfőn és 
pénteken – a repjegyet és a szállást 
már másfél hónappal a meccs előtt 
lefoglaltuk, ezenkívül kellett némi 

költőpénz is. Noha a négynapos ang-
liai kiruccanásról tudtuk, hogy nem 
lesz olcsó, az az érzés, amikor egy 
kora januári reggelen egy e-mailre 
ébredtünk, hogy mehetünk a Wat-
ford elleni február 27-ei meccsre, 
nem sok mindenhez fogható. Kény-
telen voltam elhinni, hogy ezúttal 
tényleg nem álmodom. 

Ráadásul pár hét után megkap-
tuk a helykiosztás eredményét is, 
akkor pedig kiderült, hogy a csopor-
tunkhoz tartozó 12 magyar szurkoló 
a Kopban, tehát a legendás lelátó al-
só soraiban foglalhat helyet, alig tíz 
méterre a baloldali szögletzászlótól!

Liverpool, a napsütötte város

Aztán eljött az utazás napja, hétfő, 
két nappal a meccs előtt. A repü-
lőgép kora reggel szállt fel Kolozs-
váron, majd le a liverpooli, a város 
egyik nagy szülöttéről, John Len-
nonról elnevezett repülőtéren. És az 
alcím nem elírás: a reptérről kilépve 
derűs idő fogadott, és a városban 
töltött négy napból három alatt vé-
gig sütött a nap, egyetlen csepp eső 
sem esett. A felhőtlen, napsütötte, 
jószerével májusi időben nagyo-
kat sétálhattunk. Ez még a helyiek 
szerint is óriási mázli volt, de hát a 
szerencse is olyan, mint a baj: néha 
csőstül jön.

A nyolcvanas évek gazdasági 
represszióját igen intenzíven megélt, 
majd abból kilábalt város egész egy-
szerűen gyönyörű, és ezt nem egy 
elfogult fociszurkoló mondja. Aki 
sétált már a Mersey-folyó partján, az 

Albert-dokk, a „Három grácia” (így 
nevezik a Royal Liver Building, a Cu-
nard Building és a kikötőtanács há-
rom egymás mellett álló, impozáns 
épületét egyben), a Beatles-tagok 
szobrai és a múzeumok környékén, 
az sohasem felejti el. Hangsúlyo-
zom, mindezt napsütésben, angliai 
eső nélkül!

Az már napokkal a meccs előtt 
egyértelműen érezhető volt a belvá-
rosban, hogy sok hozzánk hasonló 
„futballturista” van Liverpoolban. 
Rengeteg ország és több földrész 
LFC-szurkolói csakis a meccs miatt 
jönnek ide, illetve az az elsődleges 
céljuk, hogy élőben lássák kedvenc 
csapatukat. Akárcsak nekünk, hi-
szen a Watford elleni bajnoki mérkő-
zés miatt repültünk Liverpoolba – de 
ha már ott voltunk, természetesen 
nem csak a meccsre voltunk kíván-
csiak. Noha a négy nap fénypontja 
kétségkívül a szerdai mérkőzés volt, 
illetve a másnap esedékes stadion-
túra, kedden este a Cavern Clubban 
(főleg ebben a klubban játszott a 
Beatles a hatvanas évek elején – 
pontosabban a maival szomszédos 
pincében, amelynek ez nagyjából a 
pontos mása) egy LFC-dzsekis svéd 
szurkoló a lelkünkre kötötte, hogy 
a meccs előtt órákkal menjünk ki a 
stadionhoz, mert hatalmas élmény 
lesz végigkövetni mindazt a felveze-
tőt, ami a mérkőzést megelőzi.

Örömök és bánatok

Az Anfi eld Road, a Walton Breck Ro-
ad és a Skerries Street közé beékelt 

• Azt el tudtam kép-
zelni, hogy egyszer 
eljutok egy Liver-
pool-meccsre, még azt 
is, hogy nem bírom ki 
könnyek nélkül a You’ll 
never walk alone-t, 
amikor ötvenötezred-
magammal fogom 
énekelni, sőt talán azt 
is, hogy gólt is fogok 
látni valahonnan mesz-
sziről. De azt, hogy 
azon az első meccsen, 
amire eljutok, öt Liver-
pool-találat esik, és 
Virgil van Dijk tőlem 
tíz méterre ünnepel 
két fejesgól után is, 
egyáltalán nem. Pe-
dig ez történt – és ez 
maga a beteljesült 
álom.

Katarzis: megnézni a Liverpoolt az An
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