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Kerry Dixon: Az akkorit belülről éltem meg, a mostanit 
nap, mint nap látom, ezért elfogadhatod a véleményem. Na-
gyon jó játékosok vannak manapság is a Chelsea-ben, példá-
ul, Didier Drogba fantasztikus. Ám azt gondolom, én befér-
nék mellé. Mint ahogy a húsz-huszonöt évvel ezelőtti Gary 
Lineker is nyugodtan játszhatna Wayne Rooney mellett.
Más volt akkoriban a futball?
Dixon: Ezt szeretik mondogatni, s elég muníciót kapnak eh-
hez abból, hogy tényleg sok minden megváltozott az an-
gol futballban. De ami az alapképességeket illeti, szerintem 
nincs nagy különbség az akkori és a mai játékosok között. Én 
hajdanán erős voltam, s 11 másodpercen belül tudtam fut-
ni a százat. Gary is körülbelül ugyanannyi alatt. S nem csak 
ketten voltunk, mondhatnék még neveket. Peter Beardsley, 
Johnny Barnes, vagy, hogy a hozzám hasonló stílusban fut-
ballozókat említsem, Bob Latchford, Mick Harford, s akkor 
még csak az angolokról beszéltem.
 A szurkolók még mindig emlékeznek néhány fantaszti-
kus gólodra, meg persze arra, hogy alig telt el hét Kerry 
Dixon-gól nélkül. Te mire gondolsz legszívesebben visz-
sza a pályafutásodból?
Dixon: Az egész Chelsea-nél töltött korszakra. Nagyon 
büszkévé tesz, hogy ennyi gólt sikerült szereznem, de azért 
csendben bevallom, az egyik legnagyobb fájdalmam, hogy 
nem tudtam utolérni Bobby Tamblinget. Már csak kilenc 
gól hiányzott. De nem vagyok a múlton kesergő fickó, fő-
leg, hogy szerencsére van szép is, amire emlékezhetek. El-
sősorban az Arsenalnak lőtt gólomra. Látványos is volt, fon-

NEMZETKÖZI 
LABDARÚGÁS

Fo
Tó

: r
eu

Te
rs

; s
zö

ve
g:

 D
én

es
 TA

M
ás

 A KéKeK történetében 
csAK tAmbling lőtt 

több gólt nálA

Kerry Dixon 1961. július 24-én született Lutonban. A 
Tottenhamnál kapott inasszerződést, de a klub aztán 

könnyedén lemondott róla. A csatár így előbb két amatőr-
csapatban, a Chesham Unitedben, majd a Dunstable-ben 
futballozott, mígnem 19 évesen leszerződtette az akkor har-
madik vonalbeli Reading. 

A mindössze 20 ezer font-
ba kerülő gólzsák 116 mér-
kőzésén 51 gólt szerzett 
klubja színeiben, amivel 
felhívta magára az élvo-
nalbeli csapatok figyelmét 
is. 1983 augusztusában 
lett a Chelsea játékosa. Az 
akkori elnök, Ken Bates elő-
ször tépelődött, érdemes-e 
kifizetnie a 150 000 fontos 
vételárat (ami később még 
további 25 ezerrel is kiegészült, amikor Kerry bemutatko-
zott az angol válogatottban), de utóbb kiderült, élete egyik 
legjobb üzletét kötötte. Dixon kilenc év alatt 335 ligamér-
kőzésen 147 gólt szerzett, s ezzel, mindössze kilenccel le-
maradva Bobby Tambling mögött, a klub történetének má-
sodik leggólerősebb játékosaként búcsúzott. A Kékeknél el-
töltött évei alatti legnagyobb sikere az élvonalban szerzett 
gólkirályi cím volt 1985-ben, 24 találattal, Gary Linekerrel 
holtversenyben. Szereplési számait tekintve hetedik a klub 
örökranglistáján. 

A Chelsea-t elhagyva még öt esztendőn keresztül futballo-
zott, sorrendben a Southampton, a Luton Town, a Millwall, a 
Watford, s végül a Doncaster Rovers játékosa volt, sőt utób-
binál játékos-menedzserként tevékenykedett. Minden klub-
ját figyelembe véve 593 ligamérkőzésen 231 góllal zárta pá-
lyafutását. 

Az angol válogatottban 1985-ben és 1986-ban összesen 
nyolc mérkőzést játszott, négy gólt lőtt. Részt vett az 1986-
os világbajnokságon.

Pályafutása befejezése után néhány kisebb klubnál 
(Boreham Wood, Letchworth, Hitchin Town, Dunstable) is 
dolgozott a kétezres évek közepén menedzserként. Manap-
ság már sokkal fontosabb, hogy péntekenként kommentál a 
Chelsea TV-ben, lehet találkozni vele a Stamford Bridge sta-
diontúráin, s vezet egy futballiskolát Dunstable-ben.

A chelseA mAgyAr 
rAjongói hívtáK 
meg budApestre

Kerry Dixon a Magyar Chelsea Szurkolói Klub meghívá-
sára érkezett Budapestre. „Már az egyesület alapítá-

sakor célunk volt, hogy egy igazi legendát csábítsunk 
Magyarországra, egy olyan személyt, akinek érkezése 
megmozgatja a hazai drukkereket. Hosszas szervező-
munka révén sikerült az egykori kiváló csatárt elhívni, 
és bízunk benne, jó hírünket viszi Angliába, így a jövő-
ben könnyebb lesz a régi nagyságokat Budapestre in-
vitálni. Kerry Dixonnak nagyon tetszett a város, élvez-
te a vendégszeretetet, és a különleges magyar ételek is 
ízlettek neki” – mondta az előkészületekről és a hétvégé-
ről Kaposi Dávid alelnök.

A magyar Chelsea-drukkerek a 2000-es évek elején kezd-
tek egymásra találni az internet segítségével, majd a bajnoki 
aranyérmeket már többen közösen szurkolták ki és ünnepel-
ték meg. „Az egyesület hosszas előkészítés után 2006-
ban jött létre, és már a Chelsea FC hivatalosan bejegy-
zett szurkolói klubjai közé tartozik, ami óriási elisme-
rést jelent, a Londonból küldött oklevelet nagy becsben 
tartjuk. A klubnak jelenleg több mint 80 tagja van, a 
legfiatalabb 13, a legidősebb pedig 73 éves, és sokan a 
határon túlról csatlakoztak.”

A klubtagok segítséget kapnak a meccsjegyek rendelésé-
ben, valamint az ajándéktárgyak beszerzésében. Tavaly pe-
dig elkészültek az egyesület címerével ellátott hímzett pó-
lók, így ezt viselve a világ bármely stadionjában tudható, 
Magyarországon is aktívak a Chelsea-drukkerek.

 „rendszeresen együtt nézzük a Kékek meccseit buda-
pesti éttermekben, kocsmákban, de jártunk már Mis-
kolcon és az impozáns győri stamford Bridge Pubban 
is egy-egy alkalommal. Persze az igazi, mindennel ösz-
szehasonlíthatatlan élmény a helyszínen megnézni a 
kedvenceket, ezért szerveztünk utat a 2008-as kolozs-
vári BL-meccsre, ahova egy teljes busznyi drukker érke-
zett Magyarországról, ezen kívül Torinóban, legutóbb 
pedig Milánóban járt a magyar küldöttség. Természete-
sen a stamford Bridge-en is ritka az olyan meccs, amely-
re ne utazna ki egy magyar szurkoló, ebben sokat segít 
Londonban élő klubtársunk” – mondta el Kaposi Dávid.

A klub pár hete készítette el saját zászlóját, ami a milánói 
Giuseppe Meazza stadionban debütált, és sokan megcsodál-
ták az angol drukkerek közül is. 

Bővebben a szurkolói klubról: chelseafc.hu

pesten járt 
A nyolcvAnAs éveK drogbájA
Igazi futball-legenda jött el Magyarországra: Kerry Dixon, a Chelsea történeté-
nek második legjobb góllövője akkor volt az angol élvonal egyik leggólerősebb 
csatára, amikor az még az angoloké, na, jó, a briteké volt. Nagy találmány a film, 
ráadásul képes időutazásra is vinni az embert: miközben a Chelsea magyar szur-
kolói klubja által összeállított kockákon Kerry leghíresebb mozdulatait, egyszer-
smind legnagyobb vetélytársait és egyben kortársait nézem, szinte megeleve-
nedik a múlt. Amiről Kerry azt mondja, semmivel sem volt rosszabb, mint a jelen.

tos is, az volt a feljutás után az első meccsünk az élvonalban. 
S hadd említsem meg a nyugatnémetek elleni mérkőzést is: 
1985-ben 3-0-ra megvertük a németeket, én lőttem két gólt, 
egyet meg Bryan Robson, az átadásomból.
A magyar válogatott legutóbb éppen Mexikóban ját-
szott világbajnokságon, azon a Mundialon, amelyen 
te is részt vettél. Az ott szerepelt játékosoktól tudjuk, 
hogy őrült meleg volt. Mennyire viselt meg?
Dixon: A páratartalom nagyon magas volt, meg a hőmér-
séklet is. De meg lehetett szokni. Az argentinok ellen nem 
a meleg miatt kaptunk ki, hanem mert Maradona ütött egy 
gólt kézzel, s emellett belőtte a legszebb gólt, amit valaha 

láttam. Azon a mérkőzésen a tribünön ültem, nem kerül-
tem be a hat csere közé. Jó szögből, jó helyről láttam a szó-
lót. Tátva maradt a szám.
Azt egyébként lehetett „élőben” érzékelni, hogy 
Maradona kézzel ütötte be shilton kapujába a labdát?
Dixon: Nem. Csak a reakciókat láttuk, hogy Peter Shilton 
azonnal tiltakozik. Aztán, persze, tévében, meg filmről több-
ször is megnéztük. 
Miért választottad hajdanán a Chelsea-t?
Dixon: Egyszerűen tetszett Ken Bates elnök eltökéltsége, az 
a kép, amit a jövőről felfestett. Nagy változásokat ígért, ak-
kor került a csapathoz Pat Nevin, Nigel Spackman és Eddie 
Niedzwiecki is. Aligha kell mondani, soha nem bántam meg, 
hogy a Stamford Bridge-re szerződtem.
 Mi a különbség Ken Bates és roman Abramovics között?
Dixon: Elsősorban a pénz. Mindketten ugyanarra vágytak, 
arra, hogy a Chelsea nagy legyen. Abramovics érkezésével 
ennek a pénzügyi háttere is meglett.
Pozitívnak értékeled az orosz tulajdonos szerepét?
Dixon: Abszolút. Biztos vagyok abban, hogy nélküle, illet-
ve a befektetései nélkül a Chelsea nem érhette volna el tör-
ténete legnagyobb sikereit.
Azért ehhez kellett José Mourinho is, nem?
Dixon: Én nagyon kedvelem Mourinhót. Igazi egyéniség, aki 
nem engedi magát eltéríteni a szakmailag helyesnek vélt 
iránytól. S az eredményei magukért beszélnek. A Portóval, 
a Chelsea-vel és az Interrel is bajnok lett, 2002 óta nem ve-
szített hazai pályán bajnoki mérkőzést. 
Mi a véleményed John Terry ügyéről?
Dixon: John hibázott, olyat tett, amit nem lett volna szabad. 
De túlzás az a kampány, amit folytatnak ellene. S elvenni tőle 
a válogatott karszalagját különösen túlzás volt. Évek óta is-
merem, a futballért, s a Chelsea-ért él-hal. Igazi csapatka-
pitány, s egyben vezéregyéniség. 
Bajnok lesz a Chelsea?
Dixon: Remélem. De nem mehetünk biztosra. Megjegyzem, 
én a két rivális közül inkább az Arsenaltól tartok. 

A szerző Dixonnal


