
Örömök és csalódások
Mitől igazán jó egy emlékirat?

Elsősorban attól, hogy őszinte. Fölösleges, hogy
a szerző minden, az.emlékezetébe toluló tényt föl
elevenítsen; az a lényeg, hogy súlyozni tudjon a
fontos és kevésbé fontos események között, ne ki
csinyítse, de ne is nagyítsa bennük 1\ maga szere
pét.

Másodsorban attól jó, ha az író nem vész el a
történetekben, illetve hozzájuk fűzött gondolatai
ban, hanem az átélteket belehelyezi az adott kor
társadalmi, eszmetörténeti viszonyaiba, azaz a sa
ját életén át a környező világ változásairól nyújt
hiteles tudósítást. .

Sebes Gusztáv nemrég megjelent könyve - eimé
ből kölcsönözzük a szót - csalódást keltett. Mert
őszinte ugyan, a szerző által felsorolt tények' pon
tosak - csak épp azt a bizonyos tablót nem rajzolja
elénk, sőt érdekes pillanatképek előhívását is el
mulasztja. Pedig a könyv indítása többet sejtet.
Gyermekkori élményei, első világháborús emlékei
fölidézésével Sebes azt a hitet kelti: itt nem száraz
sporttörténetet, hanem egyéni szemüvegen át né
zett vérbeli históriát olvashatunk. S ebbéli hitünk
nem is oszlik el, míg a felszabadulás utáni eszten
dőkhöz nem érünk. Addig színes leírást kapunk a
hazai profi-világról, a sportélet és az ország fasizá
lódásáról, az MTK elleni antiszemita kampányról
és a klub feloszIatásáról - a foci tükrében ott a kö
zelmúlt történelme.

Hanem a 40-es évek közepétől-végétől torzítani
kezd az elénk tartott tükör, holott épp ez a kor
hozta a magyar sport - és Sebes Gusztáv - leg
szebb sikereit; ugyanakkor az 1945 utáni évtize
deknek politikailag ez a legellentmondásosabb,
máig legtisztázatlanabb fejezete. Milyen közvetlen
és közvetett társadalmi okai lehettek a magyar él
sport hirtelen fellendülésének, a londoni és főleg a
helsinki olimpiai győzelmeknek, a labdarúgó
aranycsapat verhetetlenségi sorozatának? - az ol
vasó ezekre a kérdésekre várná a választ. Hiszen
tudja: az egyéni érvényesülésnek, a külföldi utazá
soknak, az anyagi javak megszerzésének és a széles
körű erkölcsi hírverésnek - a világsikernek - akko
riban a sportolás volt szinte az egyetlen tisztességes
útja - az olvasó ezzel tisztában van, de szeretne a
háttérbe is pillantani. S ki mástól remélhetné ehhez
a segítséget, mint az 50-es évek elismert sportveze
tőjétől és -diplornatájától, Sebes Gusztávtól?

Elővettem a szerző negyedszázada megjelent
könyvét, amely a magyar ladbarúgás történetével
foglalkozik. Az olimpiai, majd a világbajnoki küz
delmek leírása, a felkészülések és a mérkőzések is
mertetése majdnem pontról pontra megegyezik a
mostaniéval. Összeállítások, helyzetek, gólok; me-

moárjában legfeljebb egy-két vita, belső intrika le
írása bontja meg a fejezetek unalmas egymásutáni
ságát, a mélyebb összefüggések megvilágítását hiá
ba várjuk. Mert az nem nevezhető éppen az össze
függések feltárásának, mint s miért hívatta őt Rá
kosi Mátyás a londoni angol-magyar meccs előtt,

vagy hogyan fúrták őt politikai és sportberkekben
a vesztes világbajnoki döntő után.

Szerzőnk egy helyütt azt írja, megrágalmazták,
miszerint a labdarúgáson kívül nem törődik a töb
bi sportággal, holott - mint az üTSB elnökhelyet
teséhez - harminc-valahány sportág tartozott hoz
zá. Tiltakozik a vád ellen; viszont a londoni és a
helsinki olimpia egy-két jelenetének föleleveníté
sén kívül érdemben egy sort sem ír más sportágak
ról ... Felpanaszolja, micsoda tüntetést rendeztek
lakása és a sajtóház előtt az elkeseredett szurkolók
a vesztes magyar-nyugatnémet mérkőzés után.
Számára mindez érthetetlen - holott ez a robbanás
nem volt véletlen, a futball apropóján szociális és
egyéb bizonytalanságaiknak adták jeiét az embe
rek. Néhány oldallal előbb azt írja, hogya focistá
kat Rómában elvitte a kereszténydemokrata párt
kommunistaellenes kiállítására, s ott megmagya
rázta nekik; hogy Kádár János, Marosán György,
Szakasits Arpád meghurcolása súlyos igazságta
lanság, amit a kormánynak előbb-utóbb orvosol
nia kell. Ha ez így történt, hogyhogy nem vette ész
re a sportbeli és a társadalmi indulatok összefüggé
sét". .. Még különösebb, hogy úgy érzi, melléfo
gásaiért semmiféle önkritikát nem kell gyakorol
nia. Joggal hivatkozik az általa vezetett aranycsa
pat fényes sikersorozatára, de érthetetlen, hogya
kudarcokért kizárólag másokat kárhoztat.

Milyen tehát az emlékirat? Híve~ tükrözi az író
felfogását, de hem tükrözi 'a kort és a világot,
amelyben szerzője élt. Ha sportdokumentumot
akarunk olvasni, feltétlenül elő kell vennünk. De
ha azt akarjuk megtudni, miéqt ívelt fel és hogyan
áldozott le a magyar sport napja az 50-es években
- nos, akkor meg kell várnunk mások könyveit is.
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