
Krúdy Gyula, noha mint Kő András ki
tűnő, 1985-ben a Népsportban megjelent, a 
zseniális író és a vele barátságban lévő Ha
jós Alfréd „találkozási pontjait” boncolga
tó írásából is kiderült, az iskolai tornaórák 
alól gyakran felmentette magát, lusta volt - 
de nézni nagyon szerette a sportot, sőt sok
szor őszinte csodálattal és rajongással írt ró
la. A futballról is.

Például 1919 őszén óriási figyelmet kapott, 
hogy a háborúban ellenséges Anglia Buda
pestnél a Dunán állomásozó hadihajójának 
legénysége megmérkőzött a Margitszigeten 
az FTC, a MAC és a BAK játékosaiból össze
állított „kombinálttal”. A sportszempontból 
jelentéktelen, presztízs és politikai aspek
tusból kiemelkedő esemény fontosságát jelzi, 
hogy az október 14-i Nemzeti Sportba Krúdy 
Gyula írt a meccsről, s még inkább a körítés
ről, érezhető nosztalgiával a békeidők iránt.

A Lapdajáték című írásban olvasható: 
„A Dunán, az ó-budai partokon a Grand Na- 
vynek egy lobogós monitora őrködik. Nagy- 
británia és India valamennyi zászlója ki
tűzve, mint a legnagyobb ünnepélyeken, a 
hajóörség ugyanabban a fehér egyenruhá
ban, amelyben ez órában tán a kínai parto
kon is őrködnek angol tengerészek, míg a 
szabadnapos hajósok a Margitszigeten rúg
ják a lapdát. Messziről nézem a lapdajáté- 
kot, a modern ifjak e villámgyors darutáncát, 
lábszáraknak seregét, amely sereg a sportok 
legmámorítóbbikát, a footballt rakja olyan 
taktusra, hogy a gyakorlatban szem kápráz- 
va tudja követni izmoknak, térdeknek, lá
baknak ritmusát. (...) A régi pesti vasárna

pi délutánok hangulata tér vissza ez október 
napfényben. Tízezernyi fej a tribünön, nők, 
férfiak, gyermekek a fák tetején, szegény
séget, vesztett hadjáratot, orgyilkos bol- 
sevizmust felejtenek az emberi tekintetek, 
amelyek a mezőre merednek (...) Régi pesti 
délután! Angol-magyar mérkőzés, amelyhez 
izgultabban kereste jegyét az előkelő pes
ti dáma, mint a divatos színházi estélyhez. 
(...) Én magamban azt gondolom e fénylő dél
után, hogy a nagyranövekedett, szinte világ
hírű pesti futballisták hamarabb megtalálják 
a kézszorítást az ellenséges külfölddel, mint 
nagyfejű politikusaink. (...) És Londonban és 
New-Yorkban és Chikágóban, ahol a világ
lapok obszerválják a földgömb eseményeit: 
e napokban jelenti először a kábel, hogy Bu
dapesten háborún és bolsevizmuson kívül 
egyéb érdemleges esemény is történt, angol 
fiúk lapdáztak magyar fiúkkal.”


