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Elerlgedni
a szalmaszálat
SPORTKUDARCOK l Hogyan állhat talpra egy ország
a brazilokéhoz hasonló futballfiaskó után?
a meglátogatja nevadai rokonait köz- mát. 1934-ben az olasz szurkolók valósággal
vetlenül az után, hogy csapatával ki- kikészültek, amikor fiaik csak a hosszabbíesett a 94-es vébén, talán ma is élne tásban voltak képesek legyőzni a csehszloAndrés Escobar. Az akkor 27 esztendős ko- . vákakat a vébédöntőn . 54-ben pedig a már
lumbiai hátvéd azonban akkor úgy döntött, két éve veretlen Aranycsapat felett győze
hogy egyenesen hazatér, és ez lett a veszte: delmeskedett az NSZK - akkor számos utöt nappal azt követően, hogy öngólt lőtt az cai megmozdulásra is sor került Budapesamerikaiak elleni csoportmérkőzésen, egy ten, a kapcsolódó összeesküvés-elméletekszárakazóhely parkolójában hárman rátá- kel összefüggésben.
madtak. Egyikük rálőtt. Hatszor. Góóól! A nemzetközi sajtó máris brazil politikai
kiáltotta közben, majd elhajtott. A sportoló és gazdasági traumáról beszél. A vb magas
egy szűk óra alatt elvérzett.
költségei miatt a kormányt ért bírálatok felEfféle bosszú vélhetően -és remélhetőleg erősödnek, előtérbe kerül az egészségügy,
- gondolatkísérlet formájában sem ötlik fel a az oktatás és a közlekedés csapnivaló állacsalódott brazil szurkolók fejében, a néme- pota, csökken a lakossági fogyasztás, visztek elleni csúfos leszereplést s a bronzmeccs szaesik az idegenforgalom, végül a beruháugyancsak sokkoló eredményét azonban egy- zások üteme is lassul - vetítik előre nyugahamar aligha sikerül kiheverni ük. A mosta- ti elemzők. A UBS svájci bankház szerint a
ni fiatalok nagyszülei éltek át efféle élményt, vereség durván visszaveti a fogyasztási kedamikor a válogatott 1950-ben szintén hazai vet, Isaura népe apátiába süllyed, tartós mapályán bukott el Uruguay ellen. Ám akkor rad a stagfláció. (Az infláció a második neez a döntőben történt, és nyolc év alatt ösz- gyedév ben 6,5, a növekedés üteme alig 2
szeszedte magát a brazil csapat, olyannyi- százalékos volt.) Mindez egy elnökválaszra, hogy egymás után két vébén is veretle- tás küszöbén álló országban. Ha túlontúl
nek maradtak. Persze más országok is meg- drámai is e kép, az aligha kétséges, hogy
tapasztaltak hasonló sporttörténeti katakliz- Dilma Rousseff elnök asszony -ha egy kis
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MOHÁCSOK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK
• Annak idején idehaza is voltak szakmai következményei a focikudarcoknak- mondja Szegedi Péter sporttörténész. A honi futballtörténet első
Mohácsa 1924-ben volt- az akkori nyári olimpiai játékok az első hivatalos kontinenseken átnyúló nemzetközi labdarúgó-viadallett -, ezen siralmasan szerepeitek a mieink. Olyannyira, hogy a labdarúgás ügye az akko ri parlament elé is került. Ekkor határoztak úgy, hogy a korábban amatőr,
feketén fizetett játékosok helyett lehetővé teszik a kluboknak, hogy hi ~
vatalasan is jövedelmet biztosítsanak játékosaiknak.
• Azt követően pedig, amikor 1938-ban kikaptunk a vébédöntőn az olaszoktól, úgy döntöttek, hogy az akkorra már elavult stílusnak számító gúla alakzat helyett a korszerűbb, WM-rendszerben játszanak majd focistáink.
• 69-ben aztán, amikor a vébéselejtezőn kikaptunk a csehszlovákoktól, a Magyar Labdarúgó-szövetség vezetése úgy határozott, hogy javítani kell a játékosok fizikai teljesítményét s nagyobb hangsúly került a felkészítésükre.
• jellemzően az 1986-os mexikói vébétől datálják a magyar foci lejtmenetét a szavjetektől elszenvedett 5-0-s vereség az egész országban mély
nyomokat hagyott. A bajnokság előtti eredményeket azóta sem tudja
megközelíteni a hazai válogatott.•
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realitásérzék szorult belé - már az október
5-i szavazás utáni időszakra készül, B tervvel. őt' és munkáspárti kormányát vélhető
en elsöpri a népharag.

VÁLASZOK
A csalódás mértéke érthető: a 200 milliós
országban ijesztő mértékű a szegénység, s a
nyomorgók százezreinek a torkán csakis a sikeres szereplés reményévellehetett lenyomni a rendezvényhez kapcsolódó, hajmeresztő költségű beruházásokat A sporteredményeknek hagyományosan politikai legitimációs szerepük van, azokkal jó ideig elfedhetők a szociális feszültségek és a gazdaságpolitikai hibák. Egy sportban sikeres állam játékosai nyilvánvalóan értékesek, keresettek,
de maga az ország is vonzóbb lehet turisztikailag. A karneruni játékosok után például két kézzel kapkodtak a 90-es vébét követően, ahol első afrikai nemzetként jutottak a
negyeddöntőig, és hasonló figyelemben reménykedik most remek szereplése nyomán
Costa Rica is. Brazíliának ezzel szemben
immár az utolsó, ilyen típusú szalmaszálat
is el kell engednie.
Ilyen helyzetben egyébként a közösség
tipikus reakciója a bűnbakkeresés, ám erre ebben az esetben nincs szükség, hiszen
a 65 éves szövetségi kapitány teljes mértékben vállalta a felelősséget. Harsányi Szabolcs Gergő szociál- és sportpszichológus
szakmai szempontból a labdarúgóknál az
új célok kijelölésének fontosságát hangsúlyozza a történések lelki feldolgozása után.
Előbbi a játékosok számára nem lesz különösebben nehéz, tekintettel arra, hogy külföldi klubcsapatokban játszanak, márpedig
ott némi pihenő után kezdődnek a bajnokságok. A következő kihívások tehát nem késnek, viszont ezek már más, a focisták számára korábban megszakott környezetben
érik a játékosokat.
Nem minden országban okoz azért ekkora sokkot egy sportkudarc - szögezi le
Gáldiné Gál Andrea sportszociológus. Az
angolok például egészen másképp reagáltak
arra, amikor 2008-ban nem jutottak ki az Eb. re. Annak idején már a vereség előtt hallatszottak a brit sajtóban olyan hangok, amelyek szerint nem érdemli meg a csapat a továbbjutást, és jobbat tenne a szakmának, ha
mielőbb felülvizsgálnák a sportág helyzetét
Erre aztán esélyt is adott a sors, hiszen éppen
a Wembley-ben kaptak ki HorvátországtóL
Az nem mehet tovább, hogy az angol nagy
csapatok meghatározó posztjain idegenlégiósok játszanak, így képtelenség 22 focistából ütő}<épes csapatot kreálni, közben pedig
fiatal angolok nem kapnak bizonyítási lehetőséget - állította fel a diagnózist a szak-

A DRÁMA ELŐSZELE
• Voltak előjele i annak, hogy a brazil válogatott most
nincs egyben, de ettől még kisszerencsével bejuthattak volna a döntőbe. A kieséshez több tényező járult hozzá pszichológiailag. Eleve nagy volt rajtuk a média és társadalom nyomása az ominózus, németek elleni meccs
előtt emellett a közvélemény nagy része nem tá mogatta a hazai rendezésű világbajnokságot sőt tüntetések is
voltak ellene. Ráadásul két kulcsjátékosuk (sérülése miatt Neymar, eltiltásamiatt Thiage Silva) hiányzott a mérkőzésről. Kívülrő l , televízión nézve úgy tűnt a nézők egy
klasszikus leblokkol·ásnak lehettek a szemtanúi, főleg a
második gólt követően , részben annak eredményeképphangsúlyozza Harsányi Szabolcs Gergő szociál- és sportpszichológus. Mint mondja, ilyen helyzetben, amennyiág, és ennek nyomán aztán át is alakították
a futballstratégiát

ÖNBECSÜLÉS HINCENEKFELETT
Míg a magyar focifiaskókat az olimpiai szerepléseink árnyaini tudják, Neymarék hazájában a szakemberek szerint ez nagy eséllyel
már csak úgy képzelhető el, ha a következő
labdarúgótomán villantanak. A futball révén
végképp elvesztett nemzeti önbecsülést már
csak a következő vébén elért jó eredmények
fr hozhatják vissza.
•
~
Márpedig a győzelemnek mindig, minden
l:\) korban s kontinensen óriási nemzetépítő és
ii?
-erősítő szerepe volt: sokat nyomtak a latban
:::J
w a szerb sikerek a délszláv államok születé~ sét követő időszakban, korábban, a második
(l_

ben egy-két játékos a bizonytalanság jeleit mutatja és
nincs a csapatban olyan vezéregyéniség, aki ezen átlendítse őket a leblo kkelás "továbbadódhat"- így pedig az
egész csapat demoralizálódik. Ez általában nem tudatosan történik, és némileg kiküszöbölhető lett volna a konkrét esetben is, amennyiben lenne a labdarúgásban is idő
kérés. "Ekkor lehetett volna esély arra, hogy az edző egy
kicsit rendet tegyen a fejekben. Mindehhez még hozzájárult a hazai közönség negatív reakciója, döbbenete"mondja Harsányi Szabolcs Gergő. Sportszakmai szempontból azt is fontos hozzátenni, hogy a brazilok nem álltak fel védekező felállásban (ellentétben mondjuk az al gériaiakkal, akikkel szemben a nyolcaddöntőben megszenvedtek a németek), hanem az első bekapott gól után
mielőbb ki akartak egyenlíteni- és ez a németek malmára
hajtotta a vizet. •

világháború után az osztrák nemzet újradefiniálásában volt jelentőségük. Legmarkánsabban azonban talán a német önbecsülésben játszott szerepet a.vébégyőzelem. Amikor 1954-ben a számunkra nemzeti gyászt
hozó döntőt követően (NSZK-Magyarország 3-2) himnuszuk korábban gyakorlatilag betiltott első versszakát kezdték el énekelni a győztesek, az sokakban félelmet keltett. "Deutschland, Deutschland über alles,
Über alles in der Welt", azaz Németország
mindenekfelett a világon - énekelték a hitleri időket idéző strófát, miközben az elnök
és a kancellár korábbi döntésének értelmében csak a harmadik részt lett volna szabad
("Egységet, jogot és szabadságot a német
hazának!"). Jóllehet az új hivatalos verziót

csak két évvel korábban vezették be, már
csak ezért sem tudhattaminden szurkoló, nagyon sokan megütköztek azon, hogy ismét a
rossz emlékű dalt hallják. Peter Kasza A berni csoda című könyvében leírja, hogy a Le
Mande-ban a döntő után Achtung! Achtung!
címmel jelent meg cikk, a Der Spiegei pedig a dán Informationt idézte: "Egész Európában ezreknek futkosott a hideg a hátán a
német győzelem közvetlen hatása hallatán.
Már csak egy "Sieg Heil!" hiányzott ahhoz,
hogy tökéletesen felidézzék a berlini olimpia hangulatát
Ezzel együtt a németek máig úgy emlegetik a döntőt, mint amely visszaadta nemzetük önbecsülését.
KOVÁCS ÁGNES LILLA
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