
~RE VALO A SPORT?

Az utóbbi hónapok egyik Ieanagvobb
sikerű könvvét kétségtelenül ZSolt Ró
bert sportújságíró írta. Labdarúgó/}. 81>Or
tolók eimmel. Az a tény. hogy a ki
advány a Szépírodalmi Kiadó "Ma~yar

orszáa felfedezése" sorozatában jelent
meg, minősítí értékeit, s egyben arra is
reáiI1ányítja a f,igyelmet. hogy az ezred
forduló felé közeledve a sport nemcsak
korunk mítosza, hanem egyik olyan kép
ződménye is. melv egyre több morális
kérdést vet föl. s állásfoglalásra kész
teti azokat is. akiknek nincs vagv alig
van közük a versenvszerű .sportoláshoe,
Egy-egy ország versenvsportiának hely
zete, eredményei nemzeti üggyé váltak,
nyilvános és titkos csatornákon a soort
berkeibe jelentős pénzösszegek áramla
nak, s épp az utóbbi hónapokban lehet
tünk tanúi, hogy pohtikaisok fegyver
ként is fel akarták használni. éppen azt
atz ohmníaí eszmét. amelylik a néoek
barátságát és a vHág ifjúságának békes
ség-óhajtását jelképezi.

Zsolt Róbert könyve nem a nagy
összefüggések felvetésére vállalkozott,
nem is ez volt a célja. Szerényen.egy
szerűen, tartózkodva történeteket mond
el. és az olvasóra bízza az Í/télkeZJést,
az erkölcsi álJásfQglailást. Meggvőződé

sem. hQl:(y műve ezért [S lett igazi
könvvsiker, ezért is tűnt el pillanatok
aűatt a kirakatokből. s ezért is teheteet.
legendás összegekért alku tárgya a
kenvvesboltok előtt. a járdán. S amint
műve választott címe jelzi, pontosan
tudja, hogya sport - legalábbis Eu
rópában - a labdarúgás körül krís
tálvosodott koi.

Nem vétás, a focinak különös varázsa
van. Költők. színészek, egyházá szemé
Iváségek és állami vezetők éppúgy iz
gatottan lesJiJk az eredményeket. mine
azok a munkásemberek. akiknek hétfői

teljesítménye i~zoltan ,gyengébb, ha
kedvenc csapatuk vereséget szenved, A
szurkoló elképesztő áldozatokra kész a
csapatáért. s miért tagadjuk. a .,fiúk"
köré Iegendák dicsfényét és a dicsőség

baoérkoszoeúiát fontáJk az irók. Elég.
ha emlékezetünk/be idézzük Mándy Iván
remek regényét, A pálua 8zélén-t. mely
nagyszerű alkalmat adott kriti.kusainak.
hogy vélt egzísztencíahzmusa ürügyén
elverjék rajta a port. holott az író Iá
tott vaíamít - ami, sajnos igaz volt 
és megírta: megteremtve ezzel a pálya
széli vtláa csodálatos mítoszát, Zelk
Zoltán újra meg újra papírra veti az
öre,e; szurkolö látomását. Rába György

költészetében ugyancsak felvillan a foci
képe: egysr:lJÓva,} ha valaki majd a hu
smddk század jellemző témáit ~újti

össze, nem kerülheti meg a labdarú
gá8't sem. mely hovatovább paradox szen
vedéllvé váIDhat: (Kormos ISlWán írta
meg, hogy gyerekkorában eg.ys'z& az
elégtétel írnáfa helyett a csapatok össze
álJítá.'Ját mormol ta.)

Ez a dolog e.Jtyik oldala. A hazafias
Ielbuzdudás, a nemzeti érzés lobogása.
a zöld gyep, a döhgő labda éB a zsúfo
lásig telt. hudíámzó. felhorkanó és el
csendesülő lelátó látványa. De van egy
másik is. Illlfarktusban szenvedő vad
szuríkolók, verekedések. rendőrt kése.ült
ség, f8iI1kaskJUtyák, megszállottan gajdoló
f,jata.lok, akiknek semmi értelmes éIlet
céljuk nincsen azon felül. hogy szom
bátról szombatra csapatuk színeiből varrt
trJkóba öltömek. zászlókat lengetnek és
elképesztő trágárságokat üvöltenek. majd
alalkitailan tömegben vonulnak haza, kö
tekednek és botrányokat okoznak.

Mdmdez nem törvénvszerüen következik
a sportból. de szüksé~rű velejárója
annak a csüggesztő jelenségnek, hOJ?;y a
Iellemnevelö és a testet harmomkussá,
egésmégessé fejlesztő sportolás is áruvá
vált. azaz megjelent körülötte a pénz.
Egyre több pénz. Nem Zsolt Róbert
.könvvében, hanern egyik he1J[Japunik
soortrovatáoan olvastam. hogy amikor
egy csapat já.tékosai [elentkezrek .az
üzemben. ahonnan fizetésüket kapják,
hogy fel kell venniük a rnunkát, a leg
nagyobb zavar tört kd, mert ennví em
'bemeic nem tudnak megfelelő munka
lehetőséget adni. Úgy vélem, senki sem
hálborodik föl azon, ha a nemzetIi szí
neknek d!ic~ szerző sporroló anya,g'Í
vona1Jlro7Jásokban is megtalálja számítá
sát. de az valahogy ellentétben van az
emberek i~áJ~rzetével, noev váJ1iLala
tok szá:zJadnál és ezreinél bújtatott állá
sok vannak. rnelveknek birtokosai csak a
fizetésükért j,álrmk be (vagy azt is kül
dönc VdSZJi a Iakásukra), Aki i·ga2Ján ma
gas teljesítményt 'a/kal' nyÚjtanli. két
ségltelenül olyan áldomtokat hoz. melv
kihatással lehet egész későbbi egziSrzJten
ciájálra, s a társadalomnak em valami
téleképpen honorálnia kelJ. De hány
i:lyen sportoló van valójában? S mit'
szóljumk ahhoz, hogy egy másodosztélvú
JaJbdarúgó olYlkOll' többet keres, rnínt egy
miniszter? ..

:la>lt Róbert példálinak nQIW szerepe
lehet abban. hOl1:Y a sport eg,és7Séges
része legyen a társadalom vértkeI'lin~

sének, hogy visszanyerje nemes szere
nét az emberi életben. Persze ehhez az
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kell, -h~y ne csak úgy olvassuk. mínt
i~mas pletyka-anvagot; hanem mint
leUci.liJsmeretvi~gálatra késztető helvzet,
elemzést. Segíthet abban. hogy helvre
állítsunk megromlott értékrendeket. s
tisztán lássuk: bármilyen fölemelő is.
ha a magyar lobogó az árboc legmassa
sabb fokára k~k. az életnek vannak
ennél fontosabb egzlsztenciális kérdései
is. melvek Iénvégesen nagyobb figyel
met érdemelnek. s nagvobb áldozatok
ra keLI hogy késztessenek.

Z'solt Róbert könyve véalgaondoltatia
velünk azt az igazságot. hogy társadalmi
méretekben is veszélyes lehet. ha megfe
ledkezünk a test és lélek ontológiai egy
ségéről. s arról, hogy az embernek tes
tét és lelkét harmonikus egységben kell 
fejlesmenie. Míhelvt úgy gondolkodunk.
hos;y a sportnak és a sportolásnak csak
testi értelemben van jelentősége. rögtön
fölborul az emberi lényeg egyensúlya. S
az egvensúlvvesztés vezet a kultuszhoz,
melvnek szárnos egészségtelen [elenségét
tárja föl ez a könyv is (- nem foglal
kozik ugyan filozófiai értelemben a ká
ros következményekkel. de példái. ada
tai és szernléletmödja végeredményben
antropOlógtiai következtetésekre is alkal
mat ad).

Kétségtelenül elfogadható tény. hogy
a lét új és új dirnenzióíban a tudat még
ő,ri:z sok vonatkozást a régebbi állapot
ból. S ez rnintha a versenysport tekin
tetében volna a "legigazabb: a szociaJiz-
mus építésének korában egyes sport
ágak helyzete. szemlelete vészjóslóan idé
zi a kapitalizmus rnentalitását. azzal a
különbséagel, hogy nem érvényesül ben
ne il "hoci - nesze" kettőssége: jó
néhány sportágban lehetünk tanúi an
nak. hogya sportoló míndent megkap
(ami például a lakáselosztásnál történik.
az enyhén szólva vérforraló : sokgyer
mekes családok igen nehezen jutnak
lakáshoz, életüket most kezdő fiatal há
zasoárokröl nem is szólva, uavanakkoc
az áti'gazolt labdarúgó rnég válo~athat is
az ajánlatok közöttt), de cserébe vajmi
keveset ad tehetségéből, Viszont a jelek
szerínt annál Ü5ztelelJre méltóbb üzleti
érll:ékről tesz taIn'Úságot. amikor meccse
ket ad-vesz-árusít,

HalJhattunk közvetítéseket. nem is
egyet. amiJkor egyre harsogöbban szólt a
nézők kórusa. am a téli viseletet emle-
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getve, amely napjainkban lett több je
lentésű szóból azonos alakú, s jelenti a
mécesek eladását. A riporter többnvire
nagyon finoman ennyit mond: a közön
ség türelmetlenkedik. Pedig nem erről

van szó. A közőriség - melv hovatovább
távolmaradásával fejezi ki érzelmeit 
ráíött arra. hogya sportolás - bizo
nyos szíéráíban - elveszítette varázsát.
árueikké vált. nélkülözi a humánus tar-.
talmakat,

Vannak nagyegyéniségek. akiknek
életútját. sikersorozatát jólesik olvasni.
Gondoljunk csak Papp Laci (vajon
véletlen. hogy mímdenki "Laci"-nak ne
vezí ?l. vaav Balezé András soortolóí
karrierjére, rnelvben a morális tényezők

éppoly fontos szerepes játszottak. mint
a tehetség és a szoraalom erénye. De
vajon véletlen-e, hogy ezek a valóban
világhírre emelkedett sportolók, mihelyt
vezetők lesznek (ha eaváltalán vállalják
ezt a szerepet), ..rnegbuknak,"? Aligha
bennük van a hiba! Sokkal inkább ab
ban a furcsa és érthetetlen mechanizmus
ban. mely a sportolók mellett, a .sport
tevékenvség hátterében felépitette a ma
ga bürokratikus anparátusát. sok száz
és ezer hivatalnoknak adva mea a be
leszólás. II súgás és a fúrás lehetőségét,

Egy győl'JEl1emnek vanak fölemelő és
nagyszerű rnotívumaí. Hazaszeretetból
aligha adhatunk jobb leckét. rnent an
nak látvánvát, hogy eitY magyar spor
toló könnyes szemmel hallgatja a Hím
nU521t. Ezeket a tiszta. az emberi lé
nyegti~ ható pillanatokat keilIene a soort
szemléletében és avakorlatában uralko
dóvátenni. Mert ezeknek van iga2lÍ. ne
velő erejük! S így lehetne a sportot
nem mint a közösséz botránvkövét, ha
nem mínt eltységbe forrasztó erejét fej
leszteru. s visszaállítaní társadalmi meg
becsültsége es szerepe megfeleiö lépcső

fokára.

Addig? Nos. addíg annak a könyvnek
lesz nagy sikere. amelyből a szurkolók
többsége nem ezt amorális üzenetet 01
vassa kJi - hűlott nemes szándéka ez
volt! hanem nagyszerű pletykák
gvüíternénvét. amelyből mea lehet tud-

-ni. ho/tv aközkedvenc hol járt az este.
s hánv üveg sört fogyasztott el egy ül
tő helyében.

RÚNAY LASZLÚ


