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Sportsikereink egyensúlyozzák azt a rólunk fenntartott torz 
képet, ami a világsajtóban rendre idegesítően visszaköszön. 
Nemrég idős barátomat, aki a rendszerváltás előtt Erdélyből öt 
gyermekkel Hollandiába menekült, megkértem arra, hogy gyü-
lekezetünknek keressen ottani kapcsolatot. Pár nappal később 
lógó orral számolt be arról, hogy saját hollandiai gyülekezeté-
nek vezetője alaposan kiosztotta témafelvetését. Azt a választ 
kapta ugyanis, hogy a magyarok már kaptak horgászbotot, 
hát horgásszanak, most különben is a migránsok élveznek 
prioritást, majd a budapesti politika úgymond „jobbra tolódá-
sát” kezdte firtatni. Saját holland ismerősöm is ezt a témát 
mantrázta ittjártakor. Szóval van mit kiegyensúlyozni.
A magyar csoda folytatására várunk ezen a nyáron, és nem 
azért, mert uborkaszezon van. Ami elkezdődött júniusban 
Frankhonban, ami boldogságot lopott a hétköznapok és 
élethelyzetek nehézségei és szürkeségei közé, attól most azt 
várjuk, hogy augusztusban egy távoli földrészen folytatódni 
fog, másként, más formában, de ugyanúgy örömérzést 
fakasztva a szívekben. Igen, sportsikerekről nehéz érzelmek 
nélkül beszélni. Arról, amikor ennek nyomán egy hullám-
hosszra kerül, összekapaszkodik egy nemzet. Mert annyira 
kell, annyira várja már mindenki, hogy örülhessen, hogy valami 
egyértelműen jó esemény tematizálja a közéletet, a mindenna-
pok történéseit! És a saját egyéni életünket. 

Azt hiszem, ez az, amiért megéri ringbe szállni, vállalni érte 
a hideg reggeleket, az edzések egyhangúságát, a siker két-
séges voltát, a felkészülés minden, untig ismert mozzana-
tát: mert a sikerben egy nemzet osztozik és sorakozik fel a 
versenyző háta mögött. Erről sokan álmodnak és álmodtunk, 
de csak keveseknek sikerül. Ők talán egész további életükben 
erre fognak emlékezni. Dzsudzsákék, ahogy kifutottak a 
lyoni stadion boldog magyarjaihoz. Vagy reménykedve várt 
riói elsőink, amikor a pódium legfelső fokán egyszer csak 
felhangzik majd a Himnusz.
Kellenek ezek a lélekszépítő és lélektisztító nevetések és 
sírások, ezek a közösen megélt versenyek és célbaérések, 
amelyek végén mi, szurkolók is úgy érezhetjük, valami kicsi 
részünk nekünk is van ebben a sikerben. Mi is elrakjuk azt a 
megnyert érmet, ha nem is a nappali egyik polcára, de a lel-
künk magaslatára. És ez végre örülni és örömmel élni tanít.  

Mindig olyan jólesett a lelkemnek, amikor büszke lehettem a nemzetemre. Amikor Erdélyben élve, a 
Felvidéken tanulva vagy az Isztrián nyaralva kihúzhattam magam egy-egy magyar sportközvetítés szá-
munkra kedvező eredménye nyomán. A sportsikereknek manapság aranyfedezetük van, még a gazdaság 
teljesítőképességére is hatásuk lehet, nem beszélve a néplélekről, amely szikkadt ugarként várja a jó 
hírt. Hogy örülhessen és összekapaszkodhasson. Hogy egy-egy siker nyomán sok millióan hallhassuk 
a Himnuszt, és az érzelmek húrjai megszóltassák lelkünkben azt, amire amúgy ritkán gondolunk: hogy 
magyarnak lenni jó, büszke gyönyörűség.
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„A sportsikerek nyomán 

egy hullámhosszra kerül, 

összekapaszkodik egy nemzet.”
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A CIKK TÁMOGATÓJA A

Nemzeti lottótársaságként 
büszkék vagyunk arra, hogy 
csak a tavalyi évben közel 
9 milliárd forinttal támogattuk 
a hazai sportélet fejlődését. 
Mert mindannyian hiszünk 
a magyar sport jövőjében, 
örülünk közös sikereinknek, 
és együtt szurkolunk 
versenyzőinkért.
 
Köszönjük, hogy játékával Ön 
is hozzájárul a magyar sporto-
lók sikereihez!
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