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• Több mint húsz 
évem nekem is van 
abból a harmincból, 
amely bajnoki cím 
nélkül telt el Liverpool-
ban – közben viszont 
megértem két csodá-
latos Bajnokok Ligá-
ja-győzelmet, rengeteg 
csalódást és örömöt. 
Egyszer voltam az 
Anfielden, és végre 
először megértem, 
hogy bajnok lett sze-
retett csapatom. Törté-
nelem és hagyomány, 
szurkolók és szenve-
dély, öröm és bánat.

KATONA ZOLTÁN

A z üldögélés a tévé előtt 
a hétfő délutáni Premier 
 League-összefoglalót nézve 

1996 áprilisában, amikor Stan Colly-
more bevágja a győztes gólt a New-
castle ellen, egy egészen elképesztő, 
4–3-ra végződő bajnokin – huszon-
három évvel később ez is eszembe 
jutott, amikor életemben először 
felülhettem arra a bizonyos lelátóra. 
És eszembe jutott csütörtök este is, 
amikor a játékvezető lefújta a Chel-
sea–Manchester City (2–1) bajnokit, 
mert a City veresége azt jelentette, 
hogy bajnok a Liverpool.

Igen, bajnok a Liverpool. Tudom, 
ha azt írom, hogy bajnok a Juventus, 
bajnok a Real Madrid, bajnok a Ko-
lozsvári CFR, bajnok az Ajax, bajnok a 
Ferencváros, az azért mégis másképp 
hangzik – ugyanis egyáltalán nem 

ritka, sőt. De higgyék el, hogy egy Li-
verpool-szurkolónak ez tényleg kivé-
telesen nagy dolog, ugyanis utoljára 
1990-ben történt meg. Fogózkodjanak 
meg: annyira rég volt, hogy akkor 
még nem is Premier League-nek hív-
ták az angol bajnokságot. Éppen zaj-
lott a rendszerváltás, a világ az olasz 
focitól volt hangos, és az angol csapa-
tok nem szerepelhettek az európai ku-
pákban. Igen, elképesztően rég volt, 
három évtized alatt generációk nőttek 
fel úgy, hogy nem ünnepelhettek baj-
noki címet az Anfi elden.

Az a bizonyos gyerekkori emlék 
1984-ből, amikor a Liverpool 2–1-re 
legyőzte a Bukaresti Dinamót (a feke-
te-fehér lámpás tévén is átjött, hogy 
nagyon nagy a sár, és hogy ezek az 
„angolok” a világ legjobb csapata, 
akikkel azokban az években óriási 
tragédiák történtek); azok a történe-
tek, amelyeket az internet térnyerése 
óta összeolvastam, rendszereztem, 
azok a könyvek, DVD-k, amelyeket 
megvettem, megszereztem, lemásol-
tam, azok a sálak, mezek, ereklyék, 

amelyeket az évek folyamán vásárol-
tam vagy ajándékba kaptam és ösz-
szegyűjtöttem – mind-mind részei a 
klubhoz fűződő saját történetemnek.

Az a csodálatos 2001-es év, ami-
kor az UEFA Kupa döntőjének hosz-
szabbítását odahaza a tévé előtt állva 
néztem egyedül, és közben jegyző-
könyvet vezettem papírra – a győz-
tes gól után valahogy mégsem volt, 
akivel megosszam azt a fajta örömöt. 
Akkor már játszott és azon a meccsen 
gólt is lőtt a csapatban egy bizonyos 
Steven Gerrard, akiről még ma sem 
tudom elhinni, hogy nem nyert baj-
noki címet a Liverpool FC-vel, és még 
mindig felidegesedem, amikor vala-
ki szóba hozza a 2014-es elcsúszását, 
amellyel a bajnoki cím is elúszott. No 
meg azóta sem tudok napirendre tér-
ni afölött, hogy 2009-ben bajnok lett 
a Manchester United, azután, hogy a 
Liverpool 4–1-re verte őket hazai pá-
lyán, az Old Traff ordon...

Az a gól az Olimpiakosz ellen („Oh 
you beauty! What a hit! What a hit!”), 
az a fejes az AC Milan ellen, az a két 

lövés a West Ham elleni döntőben, 
azok a becsúszások egy-egy Everton 
vagy United elleni derbin, az, ahogy 
áprilisban már látszik a kapitányon, 
hogy idén sem lesz meg a bajnoki 
cím... Amikor 2014-ben, a City legyő-
zésekor az örömtől sírva magyaráz a 
többieknek. Hogy most meglehet... 
És mégsem lett meg.

A városban, ahol élek, vannak 
mások is, akik szintén ezt a csapa-
tot szeretik – decens negyvenesekül 
hétről hétre együtt néztük-nézzük a 
meccseket. Volt idő, amikor négyen, 
vagy csak ketten... Voltak olyan idők, 
szűk esztendők, amikor mások gú-
nyolódtak rajtunk, hogy soha nem 
nyerünk semmit. A legmegalázóbb 
vereségeket, nevetséges, kiesője-
löltek elleni döntetleneket is együtt 
kellett megélni. Együtt kellett mér-
gelődni elveszített kupadöntők után, 
együtt kellett dühöngeni látványos 
kiesések után – de egy pillanatra 
sem jutott volna eszünkbe, hogy 
más csapatnak szurkoljunk. Azt so-
ha. Évekig mondogatta egyikünk, 
hogy mazochisták vagyunk, mert két 
olyan csapatnak szurkolunk, amely 
előbb-utóbb mindig csalódást okoz: 
a Liverpool és a magyar válogatott. 
De mi akkor is életünk végéig nekik 
fogunk szurkolni, mert egész egysze-
rűen „nem romboljuk le a hőseinket, 
akiket tegnap még imádtunk”, hogy 
Gerard Houllier-t idézzem. Vagy Bill 
Shanklyt: „Ha nem tudsz szurkolni 
nekünk, amikor döntetlent játszunk 
vagy ha kikapunk, akkor ne szurkolj 
akkor sem, ha győzünk.”

Az az érzés, amikor meccsnézés 
közben a kocsmában egy részeg em-
ber elkezd pocskondiázni bennün-
ket, és néhány perc múlva – anélkül, 
hogy valaki hozzáérne – magától 
elterül a kocsma padlóján. Mert a Li-
verpool valahogy tényleg több, mint 
foci: szinte mágikus hatással van a 
szurkolóira. Amikor hétről hétre az 
határozza meg a programodat, hogy 
mikor van a meccs, vagy amikor szín 

szerint kell kiválasztani valamit, és 
teljesen egyértelmű, hogy a pirosat 
választod, szerintem ott már „baj” 
van. Ha ez baj, persze.

És amikor ötvenezer emberrel 
együtt énekled a Liverpool-szurkolók 
dalát, a You’ll Never Walk Alone-t, az 
megmarad életed végéig, bármekko-
ra „baj” is az – mert lehet, hogy az fog 
szólni akkor is, amikor majd eltemet-
nek. Mint ahogy az is egy egész élet-
re szól, hogy láttad élőben Van Dijkot 
gólt fejelni, egymás hegyén-hátán 
ugráltatok a többi szurkolóval a ked-
venc kocsmádban a képernyő előtt, 
amikor a „fél lábbal a döntőben lévő” 
Barcelonát valami elképesztő módon 
4–0-ra verte ez a csapat, és akkor is, 
amikor pár hétre rá ismét megnyerte 
a Bajnokok Ligáját. És a többi felejt-
hetetlen utolsó perces győzelem: 
amikor Lovren kifejeli a Dortmundot 
az EL-ből, amikor Origi bebólintja az 
Evertonnak, amikor Lallanna beka-
limpálja a Norwichnak...

Apropó Norwich: amikor tavaly 
augusztusban a Norwich City elleni 
4–1-es nyitómeccsel megkezdődött a 
bajnoki menetelés, körülbelül aznap 
megfogant a feleségemmel az első 
közös gyerekünk. És abban a pilla-
natban, amikor múlt csütörtökön Li-
verpoolban Hendersonék bajnokként 
pattantak fel a képernyő elől a City 
veresége után, egy majd’ két hónapos 
kislány aludt békésen az édesanyját 
átölelő és megpusziló, LFC-mezben 
feszítő büszke édesapa mellett.

Mert ez mind, mind a Liverpool 
– számomra és több millió hozzám 
hasonló ember számára. Egy csapat, 
egy történet. Egy szerelem.

Egy szerelem mozaikos története
Szubjektív visszatekintő a Liverpool FC elmúlt időszakára

Meccsre igyekvő család Liverpoolban, 
az Anfield Roadon a 2019. február 27-én 

rendezett Liverpool–Watford (5–0) 
bajnoki találkozó előtt

A Liverpool saját nevelésű, 
helyi születésű focistája, 
Trent Alexander-Arnold 
szögletrúgáshoz készülődik 
a Watford elleni meccsen
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