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– Volt már olyan, hogy március 15-ét 
nem Magyarországon ünnepelted?
– Mindenről a foci jut eszembe, a nem-
zeti ünnepről is. Jó pár éve Madridban 
voltunk a Puskás Akadémia végzősei-
vel, az U19-es csapattal, amely ilyenkor 
mindig megmérkőzik a madridi ifi sták-
kal, a magyar fi atalok megnéznek egy 
BL-meccset is a Bernabéu Stadionban, 
bejárják a stadiont, a múzeumot. Ak-
kor épp a nemzeti ünnepre esett a ha-
gyományos madridi túránk, és a Real 
Madrid elnökségi tárgyalótermében, 
ahol a legfontosabb tárgyalások, beje-
lentések zajlanak, ott vannak a BL-ser-
legek – akkor még kilenc állt –, volt egy 
rögtönzött ünnepségünk. Kérésemre 
még Emilio Butragueno, a Madrid nem-
zetközi igazgatója, volt kiváló labda-
rúgó is udvariasan kitűzte a kokárdát. 
Egy másik nemzeti ünnepen, kezdő 
újságíróként huszonkét évvel ezelőtt 
a párizsi Katolikus Ifj úsági Találkozón 
voltam. Elzászból mentünk fel a fran-
cia fővárosba, én pedig lekérezkedtem 
a zarándokbuszról Nancy mellett, az 
autópályán. Stoppal bementem a vá-
rosba, és alkalmi sofőröm telefonjáról 
– nekem akkor még nem volt mobilom 
– felhívtam Bölöni Lászlót, a zsebem-
ben ott volt a száma. Szinte ismeretle-
nül is készségesen találkozott velem 
egy rövid beszélgetésre, én egy üveg, 
Szent Istvánról elnevezett vörösborral 
köszöntöttem őt, augusztus 20-a volt.

• Székelyudvarhely 
meghívottja volt Szöllősi 
György, a Nemzeti Sport 
főszerkesztője. Neve 
összenőtt az Aranycsa-
pattal, könyvet írt Pus-
kás Ferencről. Bármit is 
kérdezek, a fociból hoz-
za az emlékeit, azokkal 
példálózik. Beszélt ar-
ról, mikor lett a magyar 
média legolvasottabb 
honlapja az NSO.hu. A 
március 15-ei ünnepsé-
get a székely városban 
tekintette meg, ezt 
követően beszélgetésre 
volt hivatalos, könyveit 
mutatta be a legismer-
tebb magyarról. Neki 
köszönhető, hogy min-
den évben egyszer az 
egész világon leírják 
Öcsi bácsi nevét.

És ha már futball meg március 15-e… 
Az akkor még Magyarországon munka-
napnak számító 1986-os március 15-e 
óhatatlanul összefonódott a 3–0-ra meg-
nyert magyar–brazil meccs emlékével – 
igaz, egy nappal a még félig-meddig 
tiltott ünnep után, 16-án rendezték, de 
legalább egymillió ember szeretett volna 
ott lenni a helyszínen piros-fehér-zöld 
zászlókkal. Sokan már a jegyárusítás 
kezdete előtti estén berendezkedtek a 
jegypénztárak elé, ott aludtak hálózsá-
kokban, hogy belépőhöz jussanak.

– Tényleg a focihoz kötsz mindent. A 
Bölönivel való találkozó után nagyon 
sokat elértél. Letettél az asztalra 
egyet s mást. Mire vagy a legbüsz-
kébb ezek közül?
– Itt talán két szempontot vennék fi gye-
lembe, miközben megpróbálom elkerül-
ni a dicsekvést. Az egyik, hogy mivel 
lehettem mások, kisebb-nagyobb közös-
ségeim segítségére, a másik egy önzőbb 
szempont, hogy mi az, ami hosszú távon, 
sok év múlva is méltányolandó, értékes 
cselekedetnek, maradandó értéknek bi-
zonyul. Ennek alapján két és fél dolgot 
említenék, azon túl, hogy ha nem is fel-
tétlenül az én sikeremként, de persze a 
családomra vagyok a legbüszkébb. Az 

első ezek közül a FIFA Puskás-díj létre-
hozása, az ennek elősegítésében játszott 
szerepem. Most már tíz éve ítélik oda az 
Év góljáért, általában szupersztároknak. 
Néha vita kíséri a döntést, vagy nem ér-
tünk egyet vele, de mindenképpen fan-
tasztikus, hogy a díjnak köszönhetően 
évente legalább egyszer a világ minden 
országában leírják Puskás Ferenc ne-
vét, és a legújabb generációk már innen 
ismerik Öcsi bácsit, Cristiano Ronaldo, 
Neymar, Zlatan Ibrahimovic vagy Moha-
med Salah Puskás-díja révén.

A másik, amire büszkén tekintek visz-
sza, hogy Puskás Ferenc gazdag tárgyi 
örökségét haza tudtuk hozni Magyar-
országra. Az örökösök nagyon sokáig 
egyetlen forgatókönyvet tartottak elkép-
zelhetőnek, azt, hogy a Real Madridhoz 
kerülnek ezek a kincsek, trófeák. Amikor 
látták, hogy milyen elkötelezett munkát 
végez a Puskás Akadémia, pedig sokév-
nyi könyörgés után már-már le is mond-
tunk arról, hogy ezeket a tárgyakat lát-
hassuk, nemhogy kutathassuk, akkor 
derült ki, hogy Puskás Ferenc lánya, 
Anikó úgy határozott, az édesapja relik-
viái nálunk lesznek a legjobb helyen. 
Így sikerült a húsz vasládányi örökséget 
hazahozni, és ennek a bázisán a Puskás 
Akadémia létrehozhatta az azóta a Gro-

sics- és a Buzánszky-hagyatékkal is gaz-
dagodó Puskás Intézetet.

– Na és mi az a fél?
– Hogy kis részben, sajtófőnökként 
benne lehettem a Puskás Akadémia el-
indulásában, hagyományainak, kere-
teinek kialakításában. Mára a felcsúti 
létesítmény Közép-Európa legnagyobb 
és legjobban felszerelt futballközpont-
ja. Gyönyörű feladat volt, ahogy az első 
kollégiumi osztály 2006-os beköltözése, 
majd Puskás Ferenc nevének ünnepé-
lyes felvétele után elindult a honlapunk, 
elkészíthettük az első évkönyvet, létre-
hoztuk az idén már tizenkettedik alka-
lommal megrendezendő Puskás-Suzuki 
Kupát, lettek korosztályos, majd felnőtt 
válogatottjaink, bajnokaink, külföldön 
sikeres légiósaink, megnyitottuk az aka-
démia saját középiskoláját, majd a világ 
legszebb stadionjának választott Pancho 
Arénát, és így tovább.

– Ami az újságírói tevékenységedet 
illeti...?
– Az újságírás a mindennapok közelhar-
cának műfaja, itt nehezebb maradandót, 
később is érdekeset, érvényeset alkotni, 
ami persze nem jelenti azt, hogy ne vál-
lalnám a felelősséget minden leírt szó-
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Jó látni 
a bekeretezett 
Nemzeti Sport 
címlapokat 
Székelyföldön.

Jónak tartja, hogy van 
saját médiája 
a magyar sportnak
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