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Diego Maradona, az isteni tízes
2020. november 25-én távozott a legnagyobb kisember

• Egy éve hunyt el Diego Armando Maradona, 
azóta is sokat foglalkoztat az élete, mert 1986-
ban az akkori világbajnoksággal együtt belépett 
az életembe. Számomra ő minden idők három 
legnagyobb futballistája közül az egyik (a másik 
kettő Pelé és Puskás). A futball minden téren való 
fejlődéstörténetében elévülhetetlen része van az 
argentin zseninek. Szubjektíven Maradonáról.

K AT ON A Z OLTÁ N

A mikor az 1986-os mexikói vi-
lágbajnokság gyakorlatilag 
minden meccsét a lakótelepi 

blokklakás teraszán egy kis Sokol 
rádión hallgattam végig, még nem 
láttam futballozni Maradonát, ahogy 
társait, Valdanót vagy Burruchagát 
sem, de nem is nekik drukkoltam, 
hanem nyilván a magyaroknak… Ám 
Vas István Zoltán, Novotny Zoltán és 
Molnár Dániel közvetítéséből na-
gyon lejött, hogy az argentinok tíze-
se elképesztően jó focista, aki szinte 
egymaga nyeri meg csapatának azt 
a világbajnokságot. Ma elképzelhe-
tetlen, de akkor valós volt az, hogy 
a vébé összes találkozójának össze-

foglalóját csak néhány héttel később, 
egy nyári vasárnap délután mutatta 
be a román tévé, és csak akkor szem-
besültünk néhány pillanatra azzal, 
hogy ez a többiekhez képest kicsi 
izomember hogyan futballozik. Az 
a bizonyos kezes gól is akkor és ott 
volt először a szemem előtt, majd 
az a szemfüles, pimasz találat, amit 

az olaszok elleni csoportmeccsen 
rúgott. Azok az egészen elképesztő 
szólógólok az angolok és a belgák 
ellen, majd az a zseniális gólpassz 
Burruchagának, amivel eldőlt a né-
metek elleni fi nálé. És ahogy felemeli 
a világkupát a végén…

Akkor, tízéves gyerekként még 
nem tudtam, hogy már a Napoli 
ünnepelt sztárfutballistája, de on-
nan, 1986-tól nem volt megállás a 
követésben, hiszen gyermekkorom, 
a nyolcvanas évek és minden idők 
egyik legjobb – ha nem a legjobb – 
focistájáról volt szó. Amit ez az ember 
a labdával tudott, azt akkoriban nem 
sokan tudták utána csinálni. Karrier-
je szenzációs pillanatai, a Boca Juni-
orsban, a Barcelonában, a Napoliban 
és az argentin válogatottban szerzett 
góljai, zseniális megoldásai, melegí-

tőmozdulatai mind-mind fellelhetők 
a videómegosztókon, de gyerekként, 
kamaszként a tévé előtt élőben átélni 
azokat – nos, az felejthetetlen volt.

Az 1990-es világbajnokság több 
szempontból is emlékezetes Mara-
donát illetően, és azért lehet ilyen jól 
emlékezni rá, mert hosszú évek után 
akkor az összes meccset élőben lehe-
tett nézni – kivéve pont az Argentí-
na–Szovjetunió (2–0) összecsapást, 
hiszen a Bukarestbe beözönlött bá-
nyászok éppen szétverték a Szabad 

Román Televíziónak hívott manipu-
lációgyárat. De ott volt a Kamerun 
elleni milánói nyitómérkőzésen a 
nagy égés (0–1), vagy a románok 
elleni 1–1, amellyel mindkét csapat 
továbblépett, s amelyen Jenei Imre 
bizonyos Iosif Rotariunak osztotta 
ki feladatul Maradona őrzését. Meg 
is tett „mindent” a temesvári srác, 
illetve társai is, hiszen Lăcătuş és 
Hagi is sárga lapot kaptak a Diego 
elleni szabálytalanságokért, előb-
bi labdavesztés után elgáncsolta, 
utóbbi szintén labdavesztést köve-
tően utána rúgott… Ettől függetlenül 
szögletből ő kanyarította rá a lab-
dát Monzon fejére a vezető gólnál. 
S micsoda zseniális passzt adott 
Caniggiának a brazilok elleni nyol-
caddöntőben! Egyet villant, megfor-
gatta a védőket, s azzal kiejtették a 
nagy riválist Torinóban, ahol min-
den olasz ellene szurkolt, akárcsak 
a jugók elleni negyeddöntőben Fi-
renzében, ahol a tizenegyespárbaj-
ban hibázott. És az az elődöntő Ná-
polyban a házigazda olaszok ellen, 
amikor az újabb párbajban odaállt 
és ballal higgadtan begurította Zen-
gának! Ahogy sírt a németek ellen 
elveszített döntő után… Akkor már 
napirenden voltak a botrányai, fut-
ballpályán kívül nem volt szerethe-
tő, de négy évvel később az amerikai 
vébén akkora gólt lőtt a görögöknek, 
hogy alig hittem el. Az az önkívü-
letben lévő arc, ahogy nekiszalad 
a kamerának, máig emlékezetes és 
hátborzongató, ahogy az is, amikor 
a Nigéria elleni, szintén Canniggiá-
nak kiosztott gólpassz és 2–1-es győ-
zelem után kézen fogva vezeti egy 
hölgy a doppingszobába… Az volt 
az utolsó meccse a válogatottban, a 
románok ellen már nem játszhatott, 
társai ki is kaptak 3–2-re nélküle. 
Amennyire jó futballista volt, annyi-
ra katasztrofális volt a magánélete, a 
viselt dolgai, a droghoz és más sze-
rekhez való viszonya.

Sok dokumentumfi lm készült 
róla, de talán az általam legjobban 
várt, Emir Kusturica által készített 
fi lm nem tetszett a legjobban, sze-
rencsére annál jobbak azelőtt és 
azután is születtek – egyszer pedig 
bizonyára olyan játékfi lm is lesz róla 
(akárcsak Puskásról), amely méltó 
lesz hozzá, illetve a futballhoz, az ál-
tala hozzátett többlet értékeléséhez. 
Ha egyszer eljutnék Buenos Airesbe, 
aminek egy Boca Juniors–River Plate
meccs megnézése lenne a célja, egé-
szen biztosan elzarándokolnék a sír-
jához. Maradona élete, a futballhoz 

való viszonya, illetve a nevéhez kap-
csolódó legendakör a világ focitörté-
netének és -kultúrájának igen fontos 
része, amely emberek, tömegek éle-
tét határozta meg egykor, Nápoly-
ban, Buenos Airesben vagy a világ 
más pontjain. 
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