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Tisztségei folyamatosan változ-
nak, ezért az elején rögzítsük: 
most éppen mely címeket írhatja 
a névjegyére?
A FourFourTwo futballmagazin fő-
szerkesztője vagyok, a sportújság-
író-szövetség és a Nemzetközi Pus-
kás Alapítvány elnöke, a PUSKAS.COM 
ügyvezetője, MOB-tag, de a lényeg 
változatlan: sportújságíró – mondta 
Szöllősi György, akinek 2006-ban 
kiadott Puskás-könyve a legalapo-
sabb a műfajban, dokumentumfilm 
készült belőle, s tavaly egy brit kiadó 
angolul is megjelentette.
A miniszterelnök házi újság-
írója…
Csak futballról írok, sosem direkt 
politikáról, az effajta megbélyegzés 
politikai előítéletből fakad, ritkán 
jogos tartalmi kritika. A jelenlegi 
kormányfő az én életemben az első, 
akinek a futballról, erről a hallat-
lanul fontos társadalmi kérdésről 
egyáltalán véleménye van, sőt konk-
rét koncepciója az újjáépítésére. Az 
első, akivel érdemi interjút készít-
hettem a futballról. De Orbán Viktor 
barátságát is Puskás Ferencnek kö-
szönhetem: tíz éve közös barátunk, 
Jakab János révén előbb meghívott 
Felcsútra, megmutatta az épülő kol-
légiumot, majd arra kért, szervezzek 
meg egy találkozót számára Pus-
kás Ferencnével, az  Öcsi bácsiról 
elnevezendő futballiskola tervéről 
szeretne vele beszélni… Így indult a 
Puskás Akadémia története. Majd-
nem tíz évre lett a munkahelyem.
Amikor két évtizede belépett a 
Nemzeti Sport szerkesztőségé-
be, kopogott, köszönt, kérdezett 
– ez már akkor sem volt divat 
az ifjaknál. Ehhez képest ma 
már irodalma van a világhálón, 
ha csupán levegőt vesz, azt is 
véleményezik.
Pedig még több érdemi vitát szeret-
nék. Nem a kommentelők egy ré-
szére sajnos jellemző anonim gyű-
lölködésre gondolok, hanem arra 
a vitakultúrára, amely szerencsére 
szintén egyre nagyobb teret kap az 
interneten, s amely világban őszin-
tétlennek lenni nincs sok értelme.
Partjelzőként egykor tudósí-
tott a saját meccséről, azt írta 
magáról, hogy „a második fél-
időben téves ítéletei borzolták a 
kedélyeket”.
Nem voltam jó játékvezető, de so-
kat tanultam bíróként is a fociról 
és nagyszerű közösségbe ke-
rültem. Egy gálameccsen Puhl 
Sándor partjelzője is lehettem. 
Az említett kritikát magam-
ról egy Blasz-meccsen írtam 
amúgy, mi mást írhattam volna, 
mint az igazságot, újságíróként ez 
alapszabály és hát önirónia is van 
a világon… Nem tudom, ez jó vagy 
rossz tulajdonság, de a legkülön-
legesebb élethelyzetekben is 
tudom magamat és a 
jelenetet kí-
v ü l -

ről nézni, akár jóízűen nevetni rajta 
– magamon. Ez később, élesebb 
helyzetekben is így volt, az MLSZ, 
az UEFA vagy a Puskás Akadémia 
sajtósaként… Nem állítom azonban, 
hogy mindenki vevő a humoromra 
és az ilyen fajta szókimondásra.
Megjegyzem, már gyerekként 
sem állt távol öntől az ellenál-
lás. Olvastam, hogy az állami 
iskolában azért állították 

pellengérre, mert hittanra járt, 
a piaristáknál pedig, mert a pad 
alatt a Népsportot olvasta.
Egyik sem különösebb hőstett, nyil-
ván sokan voltunk így mindkettővel. 
De például a gimnáziumból is úgy 
jöttem el, néhány héttel az érettsé-
gi előtt, egy pillanat alatt dobva oda 
mindent, ahogy később az MLSZ-ből 
az általam létrehozott sajtóosztály 
vezetőjeként. Sem Borián igazgató 
úr − Isten nyugosztalja, a napokban 
temették, apámnak osztályfőnö-
ke is volt −, sem Bozóky elnök úr 
nem akart hinni a fülének, amikor 
bejelentettem, hogy lelépek. Azon-
nal jelesre érettségiztem másutt, 
az MLSZ-elnökségiről feldúltan 
kilépve pedig öt perc múlva volt 
munkám, ismét itt, a kiadónál, az 
újjáalakuló Képes Sportnál. Sőt az 
életemet megváltoztató Puskás-
életrajz megírására is akkor, 
régi-új munkahelyemen, a 
Nemzeti Sportnál kaptam 
felkérést, visszatérésem 
után, 2004-ben.

Érettségi után miért éppen a 
Nemzeti Sport kapuján kopog-
tatott be?
Szerencsém volt. Az egyetemen nem 
választhattuk meg, hová megyünk 
gyakorlatra, engem a sportlaphoz 
küldtek. Ahová amúgy is vágytam.
Emlékszik az első cikkére?
Persze. A gyeplabdasport helyzetéről 
készült interjú volt, Lakat szerkesztő 
úr tette be a lapba, 1995. november 
13-án jelent meg.
Innen elég nagy ugrás Puskás 
Öcsi és az Aranycsapat…
Aztán már csak futballról írtam, 
a játékvezetés mellett egy másik 
periférikusnak számító terület, a 
régi idők focija felől próbáltam rést 

találni az akkor még 
igen zárt futballrovat 
kapuján a máig rovat-

vezető Vincze András se-
gítségével. Tinédzserként 
korábban elolvastam, amit 

az Aranycsapatról el le-
hetett. Jellemző, hogy 
a belvárosi Só téren a 
focis haverom, akinek 

friss olvasmányélmény-
ként boldogan újságoltam, 
hogy egy magyar három 

BEK-et nyert a Real Mad-
riddal, egyáltalán nem hitt 
nekem. Talán ez is 86-ban 

történt, amikor az iskolai 
farsangon Hobó 6:3-as dalát 
énekeltük, amikor az Úttörő 
Stadionban focizni kezdtem, 

s amikor három nullra nyer-
tünk a brazilok ellen a Nép-
stadionban. Ez az első emlé-

kezetes futballélményem, 
de arra büsz-

ke vagyok, hogy a mi családunkban 
a braziloknak gólt lövő Esterházy 
Mártonnál előbb hallottam a test-
véréről, Péterről. Visszatérve az 
Aranycsapatra: később egyetemi 
évfolyamtársam, Kemenczky Zoli, 
az NSO későbbi felelős szerkesztő-
je szólt, hogy hazajött egy rokonuk 
Spanyolországból, egy öreg futbal-
lista, s a család noszogatja, hogy 
írjon róla könyvet, de tudja, hogy en-
gem jobban érdekel az ilyesmi. Így 
ismerkedtem meg Czibor Zoltánnal, 
s jelent meg húszéves koromban az 
első könyvem.
Nosztalgiája lett egy olyan 
futballkorszak iránt, amely 
után több mint két évtizeddel 
született.
Innen nézve hátborzongató, hogy 
Puskás Ferenc felesége végül rám 
bízta férje életének megörökítését, 
kulcsszerepem lehetett Puskás 
Ferenc spanyolországi hagyaté-
kának hazamentésében és a FIFA 
Puskás-díjának megalapításában 

is. Ez utóbbival kapcsolatban 
egyébként a Nemzeti Sport 

szerkesztőségében kere-
sett meg dr. Csorba Ist-

ván, az ötletgazda, s azóta mások 
mellett Cristiano Ronaldo, Neymar, 
Ibrahimovic is boldogan vette át Zü-
richben a díjat. Hihetetlen, igaz?
Puskás kapcsán két dolog 
különleges. Az egyik, hogy senki 
sem mond róla rosszat.
Almási Tamás tárgyilagos doku-
mentumfilmesként a Puskás Hun-
gary forgatásakor minden interjú-
alanyát megkérte, mondjon valami 
negatívumot is Puskásról. Senki 
sem tette…
A másik, hogy akkor lett 
világszerte ismert, amikor még 
a rádió is nagy kincs volt, sok 
helyen kitették az ablakba, hogy 
minél többen hallják.
Mégis ő a futball egyik első globá-
lis sztárja. Az angolok ellen neki 
szurkoltak a franciák, skótok, írek, 
a kommunista blokk és a széteső 
brit világbirodalom gyarmatai, a 
németek ellen meg az egész világ. 
Hatvanban már százmillió ember 
nézte a televízióban a BEK-döntőt, 
s látta a Real Madridban lőtt négy 
Puskás-gólt. Csak Magyarorszá-
gon nem közvetítették a meccset.
Folytathatnánk, de így is 
rengeteget mondják, hogy ne 
Puskásozzunk már…
Ez bántó, mert előbb illene meg-
ismernünk, fel kellene dolgoznunk 
a múltunkat, ami a futballban sem 
történt meg. Azt mondják, még 
mindig Puskásból akarunk meg-
élni. Ha úgy lenne, mi lennénk a 
Real Madrid, ott nem szakadt meg 
a kulturális folytonosság, ők va-
lóban tudtak, tudnak belőle és a 
madridizmust megalapító társaiból 
sikeresen élni.
Ahogy ön is.
Rengeteget köszönhetek Öcsi bácsi-
nak. 
Például a cégét.
Kilenc éve egyik tulajdonosa és 
ügyvezetője vagyok az örökösök 
licenckezelő cégének. Nem akar-
tam üzletember lenni, a sors és az 
egy éve elhunyt Erzsébet asszony, 
Puskás özvegye osztotta rám ezt az 
érdekes, de munkás feladatot.
Ahhoz képest, hogy újságírónak 
vallja magát, több lábon áll.
Az újságírók szerepe a sportban 
mindig különleges, sokrétű volt, 
tőlük várták a szervezést, az inno-
vációt, dokumentálást, a nemzet-
közi kapcsolatokat. Nagyképűbben: 
a sport szürkeállománya mindig is 
a médiából érkezett, a nagy sport-
vezetők, újítók mind sportújságírók 
voltak az Aranylabdát, a BEK-et 
kitaláló francia kollégáktól a leg-
jobb MLSZ-elnök Szepesi Györgyig, 
hogy most csak focis példákat hoz-
zak. Ezzel nem magamat, hanem a 
szakmámat, a hatszáz tagú, nagy 
hagyományú szövetségünket mél-
tatom. Ha a sportnak végre ide-
ális körülményeket teremtünk, a 
sport kultúrájától elválaszthatatlan 
sportmédiának is illene. A sport-
újságírók rekordszámú szavazattal 
megválasztott elnökeként nagy re-
ményekre jogosít, hogy a kormány-
tól minden támogatást megkapunk 
nagyszabású terveinkhez, amióta 
januárban gyökerestül újítottuk 
meg és a Nemzeti Színházba vittük 
az Év Sportolója-gálát.
Itt álljunk meg, ne éljünk vissza 
azzal, nekünk megadatott,  
hogy nyilvánosan beszéljünk  
a szakmánkról. Búcsúzóul hadd 
kérdezzem meg: tudja, hogy  
a neve már azelőtt benne volt 
a köztudatban, hogy megszüle-
tett?
Sajnos tudom. A Jó estét nyár, jó 
estét szerelem című Fejes Endre-
regény főhősét ihlető pszichopata, 
halálra ítélt gyilkost a valóságban 
Szöllősi Györgynek hívták. Nem ro-
konom, mielőtt még ezért is elma-
rasztaló kommenteket kapnék.

hosszú kávé

Akármit tesz közzé a világhálón, pillanatokon belül megkapja a magáét. Jót, 
rosszat – végletesen. Inkább megosztó legyek, mint érdektelen – mondja 
erre. Az exhibicionizmus nem áll távol tőle, aligha véletlenül volt esztendő-

kön át futballbíró, s vallja magát alapvetően újságírónak, úgy is, hogy 
a Puskás-emlékezet élesztőjeként és ébren tartójaként a legismertebb. 

Puskásozni muszáj
m A L O N Y A I 
P É T E R

„Jellemző, hogy  
a belvárosi Só téren  

a focis haverom, aki-
nek friss olvasmány-
élményként boldogan 

újságoltam, hogy 
egy magyar három 
BEK-et nyert a Real 

Madriddal, egyáltalán 
nem hitt nekem.”

SzöllőSi GyörGy 

A Puskás-hagyaték, az Aranycsapat még a franciaországi labdarúgó Európa-bajnokságon is témát adott a forgatócsoportoknak  Fotó: H E G E D ü S  G á B O R
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