
E g y  e m b e r

„Három nagyszerű em ber és 
egy kisfilm lett az életem meg
határozója. Diószeghi tanár úr 
mint véznácska gyereket befo
gott atletizálni, Skultéti Sándor 
mindenáron birkózót akart be
lőlem faragni, de Varga Jan
csi -  a későbbi világbajnok -  
kétszer úgy a szőnyegre vá
gott, hogy egy hétig nyögtem 
utána. Végül egy fiatal testne
velő kézilabdacsapatot szerve
zett az utcánkban és én ugyan 
„kutyaütő" voltam, de nekem 
volt labdám, ezért bevettek a 
csapatba. így kezdődött vala
hogy a sportpályafutásom  
Abonyban, ahol a rossz nyel
vek szerint minden eldobott 
bot Vargát talál. Mert annyian 
vannak. A film adta meg a 
végső lökést. Az olimpiákról 
szólt, és többször vetítették a 
rajzterem ben. Akkor jutott 
eszembe először, de jó is len
ne egyszer eljutni odáig...

A nagy karrier katonako
romban kezdődött. Újoncként 
bekerültem a Honvéd kereté
be. Alig telt el négy-öt hónap, 
és szinte a megyei első osz
tályból lettem a válogatott ke
ret tagja. Kevés sportoló 
m ondhatja el magáról, hogy 
előbb játszott a magyar válo
gatottban, mint egy NB l-es 
m érkőzésen. Hát ez velem 
megtörtént. A Honvéd szűkí
tett keretében tizenegy ember
ből kilenc válogatott volt. Ku

pam eccseken már nyolc-ki- 
lenc gólt lőttem, de az NB I- 
ben nem játszottam  hosszú 
ideig. Közben persze tanultam 
a nagyoktól: Fenyő, Adorján, 
Kovács Laci, Vitkai... mindtől 
ellestem valamit. Jó volt, szép 
volt.

Debrecenbe 1973 januárjá
ban kerültem. Hívtak, és mert 
a Honvédban sok volt a 
„dudás", én felpakoltam a csa
ládot és ideköltöztem. Feleség 
és két gyerek, meg egy kevés 
bútor. Szeretettel fogadtak. 
Nem kellett sok idő, és össze
állt a „nagycsapat". Sikert si
kerre halmoztunk. Bajnokság, 
kupagyőzelem , nem zetközi 
szereplés... Egyet sohasem 
felejtek el: a szurkolók a vál
lukon vittek bennünket az ál
lomásról az Aranybikába. Köz
ben megálltunk és én szóno
koltam, mint annak idején 
Kossuth Lajos. Rövid volt, de 
velős. A szurkolók kórusban 
kérdezték: ugye, Varga Pista, 
nem hagyod itt Debrecent? Én 
meg röviden válaszoltam : 
nem. Hurrá meg éljenzés. 
Azóta imádom ezt a várost. In
nen lettem olimpikon, világvá
logatott. Profi nem lehettem 
abban az időben és ez nagyon 
fájt, de végül mégiscsak 
összejött valami.

Ez az újabb fejezet azzal 
kezdődött, hogy a 
Tysseen-Hentshel cégnél let-

hogy nekem Debrecen a ha
za. Eszembe se jutott Budapest 
vagy a szülőfalum , Abony. 
Hívtak is. ígérték, hogy min
den feltétel adott lesz, nekem 
csak menedzselni kell a Dó
zsát. így aztán tíz év után ha
zajöttem. Persze minden más
képpen lett, de nem adtam fel. 
A sportág visszafogadott. Liga
elnök lettem, menedzseltem a 
válogatottat, a nyelvtudásom 
miatt a nemzetközi porondon 
is van már hírem.

Furcsa ez. A nagyvilág elis
mer, a köztársasági elnök ki
tüntet a Magyar Köztársasági 
Érdemrend tiszti fokozatával, 
és közben én nap mint nap 
élethalálharcot folytatok, hogy 
az egyesület és elsősorban a 
kézilabdacsapat talpon marad
jon. Bármily nehéz is, nem 
adom fel. A profik között meg
tanultam  küzdeni és tudom , 
hogy akkor ér az élet valamit, 
ha célja van az em bernek."

Lejegyezte: Pallai lános

tem munkás, és Leopárd típu
sú tankok motorjait szereltem. 
Napközben munka, este 
edzés, hét végén meccs. O n
tottam a gólokat. Abban a li
gában még ma is én vagyok a 
gólkirály. Aztán jött Spenge. 
Egy másik kisváros, ahová 
most is visszajárok, mert ren
geteg barátom van ott. Az a tíz 
év nem csak anyagi sikereket 
hozott, engem is átformált. 
M egtanultam profi módon 
gondolkodni, azóta van igazi 
felelősségérzetem  és tudom , 
hogy csak színvonalas munká
val lehet pénzt keresni, ingyen 
semmit sem adnak abban a vi
lágban.

Jól ment minden, de haza
vágytam. Amikor ezen gondol
kodtam, akkor döbbentem rá,
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-  A nők nagy választás előtt állnak: 
család vagy karrier? 

Mennyire elfogadható a gyerekről való 
lemondás egy hivatás miatt?

-  Elfogadható, de semm iképpen nem  
természetes. Együtt a kettő nehezen  

jön össze. M indenki a számára fontosabb 
mellett kell hogy döntsön. A zt hiszem, 

hogy az alkotó élet sok lemondással 
is jár. A m  ha a gyerek végképp kimarad 

a nő életéből, az nagy csonkulás.
-  Hazugságnak tartja, 

m ikor híres sztárok azt nyilatkozzák, 
boldog a családi életük? 

-  Ez néha csak vágy, fantázia. 
Nyilatkozni sok m indent lehet. 

Persze attól is függ, ki a partner. 
A férfiak általában nem bírják elviselni, 

ha a nő többet keres és sikeresebb. 
Híres emberek mellett pedig 

mindig nehezebb az élet. 
És hát -  valljuk be  -  például 

a tudós nők nagy része elég férfias. 
-  Ez a show-businessben nem  így tűnik.

O tt nagyon is nőiesek a nők. 
-  Ez a megcsinált nőiesség, 
a természetesség ellentéte, 

kozmetikai mutatvány. Egy idő múlva 
általában kiderül, hogy a sztárolt nő  
nem „működik" nőként, aszexuális.

(Interjúnk Popper Péter pszichológussal 
a 2.oldalon)

H o l n a p
Már nem tudom ki tette azt az eredeti meg
állapítást, amelyet azóta az írástudók sza
badon használnak: a magyar nép voltakép
pen azt remélte, hogy a rendszerváltást kö
vető új korszak társadalmi berendezkedé
se kommunisztikus lesz kommunisták nél
kül. Ezt a megfigyelést nagyon találónak 
gondolom, amiben lépten-nyomon meg
erősítenek bizonyos jelek. Legutóbb pél
dául néhány olvasói levél, amelyeket kéré
sünkre küldtek segítendő minél közérde- 
kűbb ügyekre irányítani a figyelmet a Deb
recen polgármesterével és a megyei köz
gyűlés elnökével készített beszélgetés so
rán. Vagy ketten, becsületükre legyen 
mondva, nem húzódtak a névtelenség les- 
helyzetébe, ismét ketten, jó magyar szokás 
szerint, a felelősséget kivetve a nyakuk
ból, névtelenül tárták fel a szerintük közér
deklődésre leginkább számot tartó problé
májukat. Ez pedig az, hogy már megint 
emelték a képviselők fizetését!

Tagadhatatlan, az önkormányzati képvi
selők tisztefetdíját a legtöbb helyen meg
emelték, s a parlament is megszavazott né
mi fejlesztést az országgyűlés képviselői
nek. Tagadhatatlan az is, hogy a közszol
gálat embereinek javadalmazása egy bi
zonyos fokig közügynek számít, mértéke és 
formája a nyilvánosságra tartozik, hiszen 
választott tisztségviselőkről van szó, akik 
az adófizető polgárok sorsát irányítják, ja
vaikkal sáfárkodnak. De szerencsére a tisz
teletű íjak összegét nem népszavazással 
döntik el! Akkor ugyanis bizonyosan ér
vényesülne az a szűkkeblűség, amely a tár
sadalom jelentős részéből megnyilvánul ép
pen választottjaival szemben. Sok tekin
tetben érthető a demagóg egyenlősdi szá
monkérése, hiszen a társadalom több ré
tege is elszegényedett, például a nyugdí
jasok vagy a vagyontalan falusi lakosság, 
amely ráadásul jövedelem híján, segélyek
ből tengeti életét. Olvashattuk, van olyan 
falu Kelet-Magyarországon, ahol száz mun
kaképes emberből jó ha egynek van mun
kája. Az ilyen tények megértővé kell tegye
nek mindnyájunkat a demagóg megnyilvá
nulások iránt. Más azonban megérteni bi
zonyos szélsőséges vélemények mögöttes 
motivációit és más azonosulni velük.

Mindenekelőtt; a rendszerváltást meg
előző demokratikus mozgalmak világosan 
deklarálták, hogy gazdasági programjuk a 
piacgazdaság. Az pedig versenyt jelent, s 
mint minden versenynek vannak győzte
sei és vesztesei. A pluralizmus révén azon
ban biztosítva lesz az esélyegyenlőség. 
Mármost a lemaradottak szintje nem lehet 
viszonyítási alap semmilyen téren! Képzel
jük el, hova vezetne, ha megvalósulnának 
az ilyen demagóg javaslatok: az ország ne 
rendezzen nemzetközi konferenciákat, ne 
fogadjon menekülteket, építse le nagykö
vetségeinek felét, a miniszterek ne vegye
nek részt nemzetközi összejöveteleken, 
szabályozzák a jövedelmeket stb. Ez egyen
lő lenne a működésképtelenség vállalásá
val! Ami pedig az egyes jövedelmeket il
leti: néhány éve neves tévészemélyiségek 
nyilvánosságra hozott jövedelme okozott 
országos felháborodást. Arról nem esett 
szó, hogy be lehet állni helyettük, ám oly
kor nemcsak magyarul, de idegen nyelve
ken is meg kell szólalni tízmillió ember 
előtt, s számot kell adni hol zenei, hol 
sport-, hol gazdasági stb. ismeretekből. De 
hol van már a tavalyi hó? Ma már milliár
dosok is akadnak a vállalkozók között, ám 
a közvélemény továbbra is azokra szegezi 
tekintetét, akiknek jövedelmi viszonyaival 
nagyjából tisztában van.

Egy szegény országban a közszereplők
nek kötelező Önmérsékletet tanúsítaniuk. 
Ez azonban nem jelentheti azt, hogy ami 
megilleti őket, azt szégyelniük kell. Álsá
gos volt a minap az egyik pártvezér azon 
javaslata, hogy a képviselők mondjanak 
le fele tiszteletdíjukról. Mégsem vagyok 
biztos benne, hogy ezt minden állampol
gár felfogta, s hogy a demagógia ezúttal ha
tás nélkül maradt.

Bakó Endre


