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Előszó

Olimpiákról, sportról, sajtóról

Ha valaki – és remélem minél többen – kezükbe veszik a ME.dok leg-
újabb számát, akkor ezekkel a témákkal találkozhatnak a folyóirat lapjain. 
Sporttörténészek írnak arról, hogy vajon az antik görög világ olimpiai játé-
kait mikor és milyen formában gondolták „feleleveníteni”, és milyen szerepe 
volt ebben Magyarországnak és a magyar sportnak? Keresik arra is a választ, 
hogy vajon volt-e, s ha igen, mikor arra valamilyen csekély esélye Magyaror-
szágnak, hogy olimpiai – később már nyári olimpiai – játékokat rendezzen.

S a válasz: kísérlet, próbálkozás valóban volt, igazi esély azonban nem. 
S amikor néhány esztendővel ezelőtt sportbarátok, a sportot támogató vállal-
kozók igyekeztek feleleveníteni a gondolatot, jelentős társadalmi támogatott-
ságot értek el. Az viszont egy olimpia megrendezéséhez ma már kevés, mert 
mindenhez pénz kell, anélkül nem megy.

S pénz kellett ahhoz is, hogy Erdélyben „olimpiai központ” épüljön fel 
1940 után, amely a téli sportok „fellegvára” lehetett volna s amely sok sport-
siker helyszínévé vált. Ma már többnyire az emlékezet idézi Borsafüred 
múltját s egy tanulmány e kötetben.

A sporteseményekről, a nagy világversenyekről nem lehet tudomásunk 
a sajtó nélkül. S hogy miként és hogy is működött, működik az, merre kelle-
ne keresni az „új irányt” is olvashatnak az érdeklődők a folyóiratban, amely 
magyarországi és romániai magyar sporttörténészek, kommunikációs szak-
emberek, újságírók írásainak gyűjteménye.

Nagy kár lett volna, ha nem készült volna el, s örömteli, hogy elkészült. 
Olvassuk minél többen, s tekintsünk rá olyan példaként, amely azt igazol-
hatja, hogy éljünk bár a határ innenső vagy onnansó oldalán, a magyar sport 
múltja, jelene és jövője egyaránt fontos, valamennyiünk számára!.

Prof. Dr. habil. Szakály Sándor, 
tanszékvezető egyetemi tanár,

a Magyar Olimpiai Akadémia Tanácsának alelnöke
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XIX. századi „előolimpiák” 
Athéntől …Palicsig

SZIKORA KATALIN

Az „olimpiák nélküli” történelmi időszakok

Az ókori olimpiai játékok utóéletével illetve a modern olimpiai játékok 
előéletével számos idegen illetve néhány magyar nyelvű könyv, folyóiratcikk 
foglalkozott. Magyar nyelven Keresztényi József az 1960-as években, Kutassi 
László és Kun László a következő két évtizedben, az utóbbi években és nap-
jainkban pedig Kertész István és Takács Ferenc foglalkozott ezzel a témával, 
s jelentetett meg több tudományos jellegű, illetve ismeretterjesztő cikket, fel-
dolgozva a legújabb kutatások eredményeit is. Az utolsó ókori olimpia meg-
rendezését a legtöbb hazai és nemzetközi szakember Kr. u 393-ra teszi, ek-
kor ugyanis a források szerint I. Theodosius bizánci császár betiltotta a játé-

Rezumat (Jocurile preolimpice din secolul al 19-lea) Iniţiatorul jocurilor olimpice moderne, la 
sfârşitul secolului al 19-lea, a fost baronul Pierre de Coubertin.  Susţinând idealul olimpismului 
şi organizând jocurile, acesta a jucat un rol de pionier în crearea vieţii sportive internaţionale 
moderne. Iniţativa sa a fost fără precedent. Aşa-numitele jocuri preolimpice au fost rezultatul 
îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă şi au fost organizate la nivel naţional, pentru a întări identitatea 
naţională. Articolul prezintă exemple precum Grecia, Marea Britanie, Germania şi Ungaria. În toate 
aceste ţări, jocurile au contribuit din plin la dezvoltarea sportului. Interesul publicului faţă de sportivi 
şi performanţele acestora a crescut în mod constant, iar acest lucru a croit destinul generaţiilor 
următoare. De asemenea, sportul a început să joace un rol important în politica internă şi externă 
a statelor. 

Cuvinte cheie  jocuri preolimpice, sport, sportivi, Lajos Vermes

Abstract (The Pre-Olympic Games in the 19th Century – from Athens to Palics) 
At the end of the 19th century the initiator of the modern Olympic movement was Baron Pierre 

de Coubertin of France who by incorporating the Olympic ideal and organizing the Games and 
Movement played a pioneer role in creating the modern international sport life. Yet his initiative 
was not without antecedents. These called “pre-Olympics” were the products of improved living 
conditions and organized nationally in order to strengthen national identity. In the article examples 
of these from Greece, Britain, Germany and Hungary will be discussed. The public’s interest in 
athletes and their performance grew constantly and that also shaped the fate of many from the 
coming generations. Sport also started to play an increasing role of each nation’s domestic and 
foreign policy. Keywords “pre-Olympics”, sport, athletes, Lajos Vermes

Dr. Szikora Katalin, egyetemi docens
Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar
szikora@tf.hu
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kokat, annak pogány jellegére hivatkozva. A kereszténység ekkorra ugyanis 
már államvallássá vált a Kelet-Római Birodalomban is. Utóda, (unokája) II. 
Theodosius parancsára Kr. u. 435-ben lerombolták az Olümpiában találha-
tó Zeusz templomot is, amelyben, az ókor híres szobrászának, Pheidiasnak 
alkotása, az aranylemezekkel borított Zeusz szobor állt, amelyet az utókor 
az ókor 7 csodája egyikeként tart számon. A Kr. u. VI. század közepén erős 
földrengés rázta meg a Peloponneszosz-i félszigetet, s az olümpiai szent lige-
tet körülvevő két folyó (Alpheieosz, Kladeosz) áradása következtében a szent 
liget épületei szinte teljesen a jelentős iszapréteg alá kerültek, szó szerint el-
tűnve így az utókor szeme elől. A következő századokban így csak szóbeli 
mende-mondák keringtek Olümpia gazdagságáról, elsősorban a Zeusz szo-
bor hatalmas értékéről.1 

A középkor korai, „sötét” századaiban (VII- XI. század) a keresztény 
dogmák értelmében a kultúra birtokában lévő, írni, olvasni tudó egyházi 
értelmiség csak bírálni tudta a sokistenhitű görögség rendezvényeit. (lásd. 
Tertullianus, Boethius művei). Az európai lovagkorban, majd a reneszánsz 
szemléletmód és gondolkodás megjelenésével az ún. „világi nevelés”, a prak-
tikus, gyakorlati gondolkodás és azt képviselő értelmiségi, polgári réteg szá-
mának növekedése új utat nyitott az ókori olimpiákról vallott vélekedés felé 
is. E reneszánsz humanisták (Pier Paolo Vergerio, Vittorino da Feltre, Aene-
as Silvius Piccolomini, Hieronymus Mercurialis) felismerték a testi neve-
lés fontosságát, a gyakorlati életben betöltött hasznát. Így az ezt szem előtt 
tartó ókori nevelést (mind Athén mind, Spárta vonatkozásában) példaként 

Olümpia (Magyar Sportmúzeum)
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hozták fel a kortársak számára. Az italiai Matteo Palmieri (XV. sz.) majd a 
francia Petrus Faber (XVI.sz.) pedig már tudományos alapossággal jelentet-
te meg gondolatait az ókori olimpiákról. Még ennek a századnak az elején 
Johannes Aquila a németországi Baden városában a gyakorlatban is felele-
venítette az ókori hagyományokat, mikor „olimpiai testgyakorlati bemuta-
tót” szervezett.2  

A következő századokban azonban a modern sportéletet megteremtői, 
az angolok jártak az élen az olimpiai hagyományok ápolásában is. Robert 
Dover az angol uralkodó I. Jakab támogatásával 1612-től Dél-Angliában meg-
rendezte az ún. Cottswald Games-t, melynek a „Cottswald Olimpick Games” 
nevet is adta. A játékokat rövid időre megszakította az angol polgárhábo-
rú (1640-1689), azonban a „fesztivált” a következő századokban és a közel-
múltban is megrendezték, de az esemény mindmáig csak helyi jelentőséggel 
bír. A program ugyanis inkább fesztivál, mint sportos, teljesítményorintált, 
versenyjellegű számokat tartalmazott. (Ebben az évben a Robert Dover Tár-
saság a londoni olimpia tiszteletére nagyszabású „sportos” megemlékezést 
készít elő, melyet az eredeti helyszínen 2012 június 1-én nyitnak meg.) A 
XVIII. században, illetve a 
XIX. század elején számos is-
mert író, költő emlékezett meg 
az ókori olimpiák „dicsőségé-
ről”. A német költőóriásokat: 
J.W. Goethe-t és J.Ch. F. Schil-
lert, a francia J.J. Rousseau-t, az 
angol G. G. Byront és a magyar 
Berzsenyi Dánielt is megihlet-
te az ókori görögség eszmevilá-
ga, s azon belül is az olümpiai 
játékok nagyszerűsége. Az in-
kább „gyakorlati” munkát vég-
ző pedagógusok (többek között 
a német J. CH. Guths-Muts, és 
a svájci J. H. Pestalozzi) is fel-
ismerték a testi nevelés oktatás-
ban betöltött pozitív szerepét, s 
a testnevelés iskolai tantárggyá 
alakításában érveltek az ókori 
„gymnastica-nak” a történelem 
során bebizonyosodott hasz-
nosságával.3

A következőkben konkré-
tan a XIX. századi gyakorlati 
kezdeményezésekről szeretnék 
bővebben szólni, amelyek új 
eredményeket hoztak a sport-
történet (olimpiatörténet) vo-
natkozásában, s amelyek leg-

Dr. Mező Ferenc megtekinti a feltárt Olümpiát (1950 körül) 
(Magyar Sportmúzeum)
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inkább az 1996-os évfordulós év – az első olim-
pia megrendezésének 100. évfordulója – kapcsán 
kerültek publikálásra elsősorban az angol, német 
és a görög szakirodalomban. 1996-tól azután már 
több kiadvány, kiállítás, tudományos konferencia 
foglalkozott többek között ezzel a korábban talán 
kissé elhanyagoltan kezelt témával. 

Görög „előolimpiák”

Az eddigi ismeretek alapján az első új-görög írásos emlék az ókori já-
tékok említéséről Panagiotisz Szoutszosz görög költő két verse volt, amelyet 
1833-ban egy Nauplionban (az akkori fővárosban) megjelenő „Iliosz” című 
folyóiratban jelentetett meg. (Ugyanabban az évben Berzsenyi Dániel is meg-
említi az ókori játékok hasznosságát, ezekkel a szavakkal „a népi mulatsá-
gokat a bölcs görögöktől kellene tanulnunk”.) 1835-ben a görög belügymi-
niszter Ioannisz Kolettisz – orvos, politikus, párizsi követ, majd 1844-47 kö-
zött miniszterelnök – javasolta I. Ottó görög királynak, hogy az antik mintá-
ra ún. népi fesztivált rendezzenek, amelyeken az egyik program a nyilvános 
sportversenyek lettek volna. A beadvány szerint az antik agonisztikus játé-
kok mintája alapján (Iszthmosz, Nemea, Olümpia, Delphoi), a török uralom 
elleni felszabadító küzdelem főbb helyszínein (Athén, Hydra, Tripolisz és 
Messzolongi) 1836-tól négyévenként váltakozva rendeznék a versenyeket. A 
szervező bizottság a király megbízottjából, a rendező helységek háromtagú 
küldöttségéből állt volna „feladatukként az anyagi források, díjak előterem-
tését” (a városok támogatására gondoltak) illetve a részletes program kidolgo-
zás jelölték meg. A beadvány szerint a játékokat egy nagyszabású vásár is kí-
sérte volna. Kolettisz javaslatát elfogadva az uralkodó 1837 februárjában egy 
királyi dekrétum paragrafusaként a „nyilvános versenyek” megtartásának 
tervét közzé is tette. Ettől az eseménysorozattól függetlenül 1838-ban egy 
kis lélekszámú peloponnészoszi görög falu, Letrinoi vezetése, helyi kezde-
ményezésre „olümpiai játékokat” tervezett Elisz új fővárosban Pürgoszban. 
A folytatás azonban sikertelen maradt. Szoutszosz 1842-ben majd 1851-ben 
is több költői megfogalmazású levelet intézett I. Ottóhoz, amelyekben arról 
írt, hogy szükséges lenne már a játékok rendezése ügyében konkrét lépése-
ket tenni, s azokat eredeti javaslata alapján olimpiáknak nevezni. 1851-ben 
a következőket írta: „Anglia ipari, kereskedelmi erejével az egész világra 
komoly befolyást tud gyakorolni, Görögországnak ehhez nincs ereje, de az 
ókori olümpiai játékok évenkénti felújításával különleges kulturális élményt 
tud nyújtani, s ennek felkarolása, támogatása szent feladata Nagy Sándor 
utódainak”. Dátumként március 25-ét jelölte meg, amely egyébként a törö-
kök alóli felszabadulás nemzeti ünnepe a mai napig, valamint az antik gö-
rög kultúra az egész világgal való megismertetése kapcsán ipari és mezőgaz-
dasági kiállítások, bemutatók szervezésére is gondolt.4

Az első már anyagilag támogatott javaslat I. Ottó királyhoz egy gazdag 
görög kereskedőtől Evangelisz Zappasztól, egy Romániában élő, ott jelentős 

Az első már anyagilag tá-
mogatott javaslat I. Ottó ki-
rályhoz egy gazdag görög 
kereskedőtől Evangelisz 
Zappasztól, egy Romániá-
ban élő, ott komoly birto-
kokkal rendelkező görög 
patriótától érkezett.
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birtokokkal rendelkező görög patriótától érkezett. Zappasz 1800-ban szüle-
tett az észak-nyugat görögországi Lambovéban. Kereskedőként, „szerencse-
lovagként” előbb török szolgálatban állt, majd csatlakozott a görög szabad-
ságharcosokhoz. 1831-ben költözött Havasalföldre, ahol hatalmas földbir-
tokokat vásárolt, de a hajógyártásban és több kereskedelmi cégben is vol-
tak érdekeltségei. 1850 körül Kelet-Európa leggazdagabb embere volt, birto-
kai központja a Bukarest közeli Brostheni-ben volt, amely élete végéig állan-
dó lakóhelye maradt. 1856-ban fordult beadvánnyal a királyhoz az olimpi-
ai játékok rendezése kapcsán, amely esetben az anyagi költségek egy részét 
is magára vállalta. Az uralkodó az akkori külügyminisztert Alexandrosz 
Rangaviszt (aki egyébként végzettsége szerint régész-professzor, az Athé-
ni Egyetem egykori rektora, számos tudományos munka szerzője volt) bízta 
meg a kérdés gondozásával. Rangavisz nem lelkesedett az ötletért, vélemé-
nye szerint az országnak más célra kellett volna ezeket az összegeket fordíta-
ni. (például városi infrastruktúra, közlekedés, ipari-mezőgazdasági fejlesz-
tések.) Zappasz rábeszélésére azonban engedett, nem utolsósorban azért, 
mert Zappasz személyes vagyonából nem is kis összeget kívánt erre a cél-
ra fordítani. Zappasz miután több alkalommal a romániai görög követ Sz. 
Szkoufosz közreműködésével intézett levelet a görög uralkodóhoz illetve 
a kormány tagjaihoz, 1856 júniusában pozitív választ kapott, amelyben az 
állt, hogy minden költséget – beleértve az új „olimpiai épület” épület építé-
sét is, amely később múzeumi célokat szolgált volna – Zappasznak kell fi-
nanszíroznia.5 

Miután Rangavisz ragaszkodott a játékok erősen ipari, mezőgazda-
sági jellegéhez, Zappasz úgy döntött, hogy kilép a szervezőbizottságból. 
Szoutszosz és Zappasz a továbbiakban is kitartott a játékok atlétikai jellege 
mellett, ez ügyben számos levelet is váltottak. 1857 során Rangavisz – a gö-
rög értelmiségi körök azon felfogást védve, hogy az antik játékok kapcsán az 
ún. „régi, történelmi időszak” hagyományait kell feleleveníteni – ismét meg-
próbálta Zappaszt rábeszélni, hogy hagyja el a játékok „atlétikai” jellegét. 
Zappasz támogatta az ipari, kiállítási arculatot is – nagy összeget ajánlott fel 
például pavilon építési célra – de nem mondott le az „atlétikai”, sportverse-
nyek rendezéséről sem. Valódi célja az antik versenyszámok régi formában 
való újraélesztése volt, ennek érdekében nem takarékoskodott vagyonával, 
legalábbis a terveiben ez így szerepelt. 

Az eredetileg 1857. március 25-re tervezett 
első játékok rendezését végül is egy évvel elha-
lasztották. Zappasz és Szoutszosz eközben több 
levelet is váltottak, amelyben Zappasz kifejtet-
te, hogy kitartásával személyes példát mutatva 
igyekszik kivárni a kormány döntését. 1858-ban 
végül megszületett a királyi rendelet az olimpiai 
játékok felújításáról. Ez 16 paragrafusban közzé-
tette többek között, hogy:

1. négyévenként Athénban olimpiai játékokat 
kell rendezni,

Miután Rangavisz ragasz-
kodott a játékok erősen 
„ipari, mezőgazdasági” jel-
legéhez, Zappasz úgy dön-
tött, hogy kilép a szervező-
bizottságból. Szoutszosz 
és Zappasz a továbbiakban 
is kitartott a játékok „atléti-
kai” jellege mellett, ez ügy-
ben számos levelet is vál-
tottak. 
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2. ezzel egy időben kiállításokat kell tartani, 
ahol a különleges görög mezőgazdasági vagy ipa-
ri újdonságokat, a görögségre jellemző termékeket 
kell bemutatni,

3. a felállítandó szervező bizottság elnöke a 
mindenkori belügyminiszter,

4. mind a résztvevők, mind a versenybírók 
csak görögök lehetnek,

5. s minden díj, költség – többek közt a stadi-
on restaurálása – nem az állami költségvetést ter-
heli. 

A terv szerint az első olimpiai játékot 1859 
októberében kellett rendezni. A győztesek ver-
senyszámonként különböző pénzdíjat, drachmát 

készpénzben, arany-, ezüst-, bronzérmet (Ottó király és Zappasz képmásá-
val díszítve) kaptak a győzelemért, illetve a helyezésekért. Október egészét 
az ünnepi játékoknak szentelték.6

Az első vasárnapon vallási szertartással egybekötött megnyitó, tudo-
mányos előadások, könyvbemutató, a másodikon állatkiállítás, pénzdíjas ló-
versenyekkel kiegészítve szerepelt a tervezett programban. A harmadik va-
sárnap a mezőgazdasági kiállítás díjainak az átadása illetve az atlétikai ver-
senyek a régi (felújított) stadionban rendezendő eseményei kerültek sorra. 
A pénzdíjakat 50-100 drachmában határozták meg, valamint antik mintára 
olajfaágból font koszorút kaptak a győztesek. 

A versenyek helyszínéül az antik Panathenaia stadion szolgált, amelyet 
jelentősen meg kellett tisztítani, hiszen az évszázadok alatt sok célra hasz-
nálták s elég elhanyagolt állapotban volt. 

A negyedik vasárnap az ipari kiállítás díjait adták át, és csúcspontnak 
a görög drámaíró verseny első helyezettjének a díj átadását, illetve a dráma 
ősbemutatóját szánták. 

A legtöbb előkészület az ipari és mezőgazdasági kiállítás versenyét előz-
te meg. Több kategóriát jelöltek ki pl. erdőgazdálkodás, bor, gyapjú, szappan, 
tészta, bútor és fényképész verseny. 

Az atlétikai (sport) versenyek előkészítésénél hiányzott a koncepció, s 
mindenképpen másodlagosnak tekintették. Több író, költő például a Párizs-
ban elő Mynasz Minoidesz is több cikkben írt arról, hogy a versenyek anya-
gi támogatása a stadion feltárása, restaurálása semmiképpen nem kidobott 
pénz. A versenyek rendezésének híre eljutott több európai országba is, töb-
bek között egy angol lap, az Eddower’s Shrewsburry Journal is szentelt en-
nek egy rövid cikket.

Az újság athéni tudósítója csak néhány részletet közölt az eseménysoro-
zatról, például hogy négyévenként rendezik Athénban „az ókori Panathenaia 
stadionban, kísérőként mezőgazdasági – ipari kiállítást is rendeztek, s hogy 
az egész költséget egy dúsgazdag görög Evengelisz Zappasz vállalta magá-
ra. (Ezt a cikket olvassa majd az angol kezdeményezések úttörője William 
Penny Brookes is.)

Az újság athéni tudósítója 
csak néhány részletet kö-
zölt az eseménysorozatról, 
például hogy négyéven-
ként rendezik Athénban „az 
ókori Panathenaia stadion-
ban, kísérőként mezőgaz-
dasági – ipari kiállítást is 
rendeztek, s hogy az egész 
költséget egy dúsgazdag 
görög Evengelisz Zappasz 
vállalta magára. (Ezt a cik-
ket olvassa majd az angol 
kezdeményezések úttörője 
William Penny Brookes is.)
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A megnyitó ünnepségre végül is 1859. október 18-án került sor, ami-
kor Ottó király és felesége Amália egy vallásos ünnepség keretében a kiál-
lítási pavilonban formális mondatokkal ugyan – ezt többen bírálták is, pl. 
Szoutszosz – útjára indította az ünnepségsorozatot.  

A következő héten a kocsiversenyeket rendezték amatőrök és profesz-
szionalisták számára. Az atlétikai versenyeket a város egyik terén rendez-
ték, mert az antik stadion erre akkor még nem volt alkalmas. A versenyeket 
a számos rendezési hiba miatt – valószínűleg a tapasztalatok hiánya követ-
keztében is – erős görög sajtókritika kísérte, de azért annyira komolytalanok 
nem voltak, ahogy ezt korábbi olimpiatörténeti szakirodalom jellemezte. A 
résztvevők nagyrészt a görögség lakta országokból érkeztek, Ciprusról, Tö-
rökországból, Krétáról és Albániából. Az időjárás sem volt megfelelő, s a né-
zők elhelyezését – rossz látási körülmények között kísérhették figyelemmel 
a versenyeket – sem oldották meg. Az egyes versenyszámok az ókori mintát 
követték, de már modern elnevezésekkel: 7.

1. Stadionfutás (aulosz kb. 600 láb, 200 m) győztes: Demetriosz 
Athanasziou

2. 400 m (diaulosz): Georgiosz Arszenisz 
3. 1500 m (dolikhosz) : Petrosz Velisszariou
4. diszkosz (távolra) : Konsztantinosz Vasszilikisz
   diszkosz (célba) : Kosztasz Chersztou
5. gerely (távolra) Kosztasz Chersztou
6. gerely ( célba ) Kosztasz Chersztou
7. távolugrás : Demetriosz Karathaniaszisz
8. ugrás (hármasugrás): Benoukasz
9. rúdmászás – ismeretlen 

A sok kritika elsősorban a szervezőbizottságot érte, hogy a versenyre 
nem készítették elő a régi stadiont. A jobb követhetőség miatt verekedések 
törtek ki a tömegben, amelybe a rendőrök is belekeveredtek. Az egyik újság-
író szerint az a „komédia”, amely a Plateia Loudovikou téren folyt nem ér-
demelte meg az olümpiai elnevezést. A következő olimpiát 1863-ban nem 
tartották meg, az „olimpiai bizottság” tevékenysége is szünetelt. Zappasz 
1865-ben bekövetkezett halála után, végrendelete szerint örökösének (uno-

Zappeion (Magyar Sportmúzeum)
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kaöccse) Konsztantinosz Zappasz halála esetén vagyonának nagy részét az 
Olimpiai Bizottság kapta volna meg, amelyből az antik stadiont valamint 
egy szép kivitelezésű kiállítócsarnokot restauráltak, illetve építettek fel. (Ez 
utóbbi lett a későbbi Zappeion, amelyet majd 1888-ban IV. olimpia alkalmá-
ból avattak fel). Az Olimpiai Bizottság az új előkészületi elveket az 1865-
ben kiadott Olimpiai játékok atlétikai és regatta programja felhívásban tet-
te közzé. Ismét az ókori mintát alapul véve előírta, hogy a résztvevőknek 
a versenyt megelőző 45 napon minden nap edzést kell tartaniuk, egységes 
sportruházatot kell viselniük, a versenybíróságot pedig a három legneve-
sebb egyetemi professzor alkotja majd. 1869-ben részletesen is ismertették 
az 1870-ben rendezendő II. Olimpia programját. Meghirdették a „művészeti” 
versenyt is (költészetben), az atlétikai új versenyszámok a rúdugrás, a birkó-
zás, az evezés és a lövészet lettek. A nem Görögországban és a távolabbi gö-
rög vidékeken élő versenyzők jobb tájékoztatása érdekében a helyi közigaz-
gatásokban olimpiai felelősöket bíztak meg a leendő versenyzők tájékozta-
tásával. A versenyek megnyitását az első olimpia példájára vallási szertar-
tással egybekötött eskütétellel (versenyzők és a bírók számára egyaránt), a 
győztesek számára pedig a díjátadást, hasonlóan az ókorhoz harsonaszóval, 
zenével, a győztesek lakóhelyének megnevezésével kísért rövid ünnepség 
keretében képzeltek el. A megnyitó 1870 novemberében volt, amelyre pro-
fesszor Orfanidisz ún. olimpiai himnuszt is komponált.  A atlétikai verse-
nyeket kb. 30000 néző kísérte figyelemmel már a felújított Panathenaia sta-
dionban. A pozitív visszhang felbátorította a szervezőbizottságot, s tervbe 
vette a már szabályos négyévenkénti periódusban az újabb játékok megren-
dezését. 

Görög „pontossággal” 1874 őszén hirdették meg 1875. májusára a III. 
olimpiai játékokat. A sportversenyek szakmai előkészítését az a Ioannisz 
Fokianosz vállalta magára, aki a későbbi években a görög sport-(torna)
élet legjelentősebb személyiségévé vált. A versenyeket 1875 május 21-én a 
Panathenaia stadionban nyitották meg, s ekkor a versenybírók a korábbi el-
képzelések alapján valóban egyetemi professzorok voltak. A program meg-
egyezett a II. olimpia műsorával, amelyet Fokianosz javaslatára gimnaszti-
kai (torna: korlát, ugrás, nyújtó) számokkal egészítették ki. A szigorú előírá-
sok miatt csökkent a résztvevők száma. Akik vállalták a szereplést nagyrészt 
Fokianosz tanítványai, egyetemi hallgatók voltak. A rendezést ismét számos 
kritika érte. A kiállítási események közül elsősorban a művészeti (szobrász) 
bemutatót kísérte a legnagyobb érdeklődés. A III. olimpiát követő években 
több épületet is „felszenteltek” Zappasz végrendelete értelmében, mint pél-
dául 1878-ban az ún. Gymnasteriont, amely ma is áll a Szintagma tér köze-
lében és Fokianosz nevét viseli. 1888-ban a Zappeion átadására került sor. A 
versenyek azonban 1889-ig szüneteltek.8

Az 1889-es májusi IV. Olimpiát ismét a zavaros rendezés jellemezte. 
Szakmai szempontból azonban ismét Fokianosz közbenjárására az egyes 
sportesemények egyre „sportosabb” jelleget öltöttek. A gimnasztikai prog-
ramot gyűrű gyakorlatokkal is kiegészítették. 1890. június 22-én egy kirá-
lyi rendelet ismét megerősítette, hogy a versenyeket négyévenként kell tarta-
ni, s a kezdőévnek 1888 számít. A rendeletet Konsztantinosz trónörökös – a 
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Görög Olimpiai Bizottság későbbi elnöke – és a belügyminiszter Sztefanosz 
Dragoumisz írta alá. 1891 június 28-án Fokianosz elnökletével egy nagy je-
lentőségű tornaegylet az ún. „Panelliniosz” alakult meg, amely elsősorban a 
torna sportág görögországi elterjesztését tűzte ki célul. A létesítmények ki-
építése mellett a szakkönyvek kiadását is feladatul jelölte meg az alapsza-
bály. Két hónappal később már az első versenyeket is megrendezték a köz-
ponti tornacsarnokban. Számos mecénás ajánlott fel díjakat, s például a mi-
niszterelnök Theodorosz Diligiannisz is az egylet támogatói között szere-
pelt.

1893. május 14–15-én került sor a Panelliniosz Egylet versenyére, még-
pedig olyan sikerrel, hogy még több közéleti személyiséget nyertek meg az 
ügy támogatására. (például György herceget, a fiatalabb trónörököst). Ez volt 
azonban az utolsó újkori görög „előolimpia”.

1894-ben Fokianosz és a Panelliniosz Egylet kapta meg azt körlevelet, 
amelyet Coubertin a párizsi atlétikai kongresszus meghívójaként küldött 
szét. Fokianosz a Párizsban élő Panelliniosz tag Demetriosz Vikelaszt kér-
te fel a „görögség” képviseletére, az ő szerepe aztán közismert lesz az olim-
piatörténetben. A párizsi kongresszus határozata értelmében az első újko-
ri olimpia (1896, Athén) előkészületi munkálataiban a Fokianosz vezette 
Panelliniosz egylet kiemelkedő szerepet töltött be hozzájárulva a rendezés 
sikeres megalapozásához.9

Angol „előolimpiák”

Az angol kezdeményezések alapját 
a sajátos angol nevelési rendszer alkotta, 
melyben a testnevelés és a sport kiemel-
kedő szerepet kapott. Thomas Arnold 
rugby-i kísérlete (az iskola, a sportpálya, 
a templom és a kollégium egyenrangú 
nevelési színtérként való kezelése) nagy 
hatással volt a többi egyházi és állami is-
kola szemléletének változására is. A ké-
ső-középkorból örökölt sportágak: terep-
gyakorlatok, ugrások, mászás, birkózás, 
kőhajítás, a nemesség körében a lovag-
lás, vívás kiegészültek az újkor népszerű 
sportágaival: labdajátékok (tenisz, kri-
kett, rögbi, labdarúgás), evezéssel és az 
atlétikai számokkal. 

William Penny Brookes (1809-
1895) Much-Wenlock-i orvos londoni 
és párizsi tanulmányai után hazatér-
ve 1841-ben megalapította a „Wenlock 
Agricultural Reading Society”-t, amely-
nek tevékenységi körébe a zene, a biológia, a geológia mellett a sporttevé-
kenységet is fölvette. Előadótermet alakítottak ki, kölcsönző könyvtárat és 

William Penny Brookes
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sportpályát is létesítettek. 1850. február 25-én létrehoztak egy ún. olimpiai 
szakosztályt (The Olympian Class), amelynek főtitkára Brookes lett, s még 
az év októberében megrendezték az első versenyeket is. A hangulatot közép-
kori, romantikus légkör jellemezte, az egyes számok futás, távol- és magas-
ugrás, krikett, labdarúgás voltak, a gyerekeknek külön játékos staféták mel-
lett a hagyományos népi vetélkedők is voltak, mint pl. szamárlovaglás, disz-
nófuttatás, vagy bekötött szemmel való futás is. Brookes a versenyeket éven-
te megrendezte, majd 1860-ban az olimpiai szakosztály önállósította magát, 
s megalakult a Wenlock Olympian Society, amely a következő évektől rend-
szeresen házigazdája volt ezeknek a mindig változó programmal megrende-
zésre kerülő ún. atlétikai fesztiváloknak. 

1866-ban Brookes és a baráti köréhez tartozó John Hulley (liverpoo-
li tanár, a német tornamozgalom elkötelezett híve) és E.G. Ravenstein Lon-
donban megalakították a Nemzeti Olimpiai Társaságot (National Olympian 
Association), amely alapszabályában a résztvevők körét Nagy-Britannia vá-
rosaira korlátozta, s kizárta a professzionista versenyzőket. Első versenyü-
ket, az első „londoni olimpiát” 1866. augusztusában nagy sikerrel rendezték 
meg nagyszámú nézőközönség előtt. A versenyszámok az atlétikai számok 
voltak: különböző távú futások, ugrások, gerelyhajítás, súlylökés, ökölvívás, 
birkózás valamint vívás és torna. A második „nemzeti (angol) olimpiai játé-
kot” 1867. júniusában Birmighamban rendezték meg. A kiírásban Brookes 
nyomására hangsúlyozták a résztvevők amatőr státuszának a fontosságát. 
Az 1868-as manchesteri versenyek rendezése sikertelen volt, s az amatőriz-
mus fogalma körül is komoly viták alakultak ki. Így ezek a játékok a követ-
kező évektől lassan elhaltak.10

Az angol és a görög kapcsolatok

1858. október 6-án az Eddower̀ s Shrewbury Journal egy rövid cikket 
közölt az athéni játékok tervéről. Megemlítette az újságíró Zappasz nevét is, 
aki mindezek sikeréhez anyagiakkal is hozzájárult. Brookes olvasván a cik-
ket, naplójában feljegyzést készített, majd levelet írt az athéni angol követ-
nek Sir Thomas Wyse-nak. Levélváltásuk során Brookes az 1858-as Much-
Wenlock-i programot is elküldte Wyse-nak. Wyse válaszában arról tájékoz-
tatta Brookest, hogy Athénban ugyan szerepelnek a programon sportverse-
nyek, úgymond atlétikai számok is, a fő jellemző azonban a mezőgazdasá-
gi, ipari kiállítás. 

Brookest fellelkesítette az athéni kezdeményezés, megfordult a fejében 
a személyes részvétel is, végül azonban csak egy díjat ajánlott fel az 1500 
méteres síkfutás győztesének. Mindenesetre Brookes gondolataiban akkor 
már megfogalmazódott az olimpiai gondolat nemzetközivé tétele. 

Az 1870-es évektől levelezést folytatott három olyan személlyel, akik a 
görög olimpiákkal is kapcsolatban álltak. Így John Gennadiusszal, aki dip-
lomataként dolgozott a londoni görög követségen, Demetriosz Vikelasszal és 
azzal a Charialosz Trikoupisszal, akinek apja szintén londoni követ volt, s 
akivel Brookes már 1860-ban felvette a kapcsolatot. A hivatalos görög politi-
ka eleinte nem támogatta a fesztiválok sportjellegét, így Gennadiusz is kité-
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rő válaszokat adott leveleiben. Brookes sem tisztázta, hogy hogyan gondolja 
konkrétan: Londonban is, Athénban is lennének játékok, évente vagy négy 
évente rendeznék, így a levelezés tisztán elméleti síkon maradt.

1881-ben Brookes személyesen is elutazott Athénba, ott javasolta ugyan 
a versenyek nemzetközivé tételét, de végül is eredmény nélkül tért haza. 
1891-ben honfitársa Ashley Cooper egy ún. Anglo-Saxon Olympiad terveze-
tet tett közzé, amely szerint a négyévenként megrendezendő játékokon – az 
alkalmat a nagy sikerű Henley regatta adta volna -, az angolszász világból ér-
kezett versenyzők vettek volna részt. Ekkor a már idős Brookes úgy döntött, 
hogy a továbbiakban Cooper javaslatát támogatja. (Ebből a kezdeményezés-
ből jött létre előbb a Brit Birodalmi Játékok, később a Brit Nemzetközösségi 
Játékok, napjainkban Nemzetközösségi Játékok versenysorozata.)

1892-ben Brookes még egyszer megpróbálta Gennadiuszt rábeszélni az 
athéni játékok nemzetközivé tételére, válaszában azonban Gennadiusz ezt 
ismét lehetetlennek tartotta, kételkedve a görög játékok megtartásában is.11 

Ettől kezdve Brookes neve nem szerepel az olimpiatörténetben.  (A 
2012-es londoni olimpia szervezői azonban nem feledkeztek meg az angol 
olimpiai hagyományokról, a játékok egyik kabalafigurája ugyanis a Wenlock 
nevet kapta, míg a másik figurát egy szintén angol helységről, Mandewille-
ről nevezték el, innen indultak el ugyanis 1948-ban a paralimpiai játékok.)   

Német „előolimpiák”

A német szakirodalomban az utóbbi években többek között Karl 
Lennartz tollából számos új tanulmány jelent meg, amely a müncheni 
Oktoberfest eseménysorozat és az újkori olimpiai játékok lehetséges össze-
függéseit vizsgálta. Az első Oktoberfestet 1810-ben a középkori hagyomá-
nyok felújítása „a népi mulatságok ébren tartása céljából” rendezték. A több-
napos fesztivál jellegű programban a sportos számokat a lövészet és a lóver-
seny különböző számai jelentették. Az évente megrendezett eseménysorozat 
programját 1815-től torna gimnasztikai versenyekkel is kiegészítették, s ha-
sonlóan az időben későbbi görög kezdeményezésekhez mezőgazdasági ter-
mékbemutatót is szerveztek kísérő programként.

A sportos program 1836-tól egyre bővült többek között atlétikai szá-
mokkal, mint a diszkoszvetés, különböző távú futások, gerelyhajítás, birkó-
zás. A XIX. sz. első felében a filhellenizmus irodalmi, régészeti és más mű-
vészeti vonatkozásai a bajor értelmiséget sem hagyták hidegen, számos író, 
politikus, költő, pedagógus járta be Görögország nevezetes tájait, s ismerke-
dett meg az ókori mitológiával valamint az ókori olümpiák eseménysoroza-
tával is. A bajor uralkodók Lajos, majd fia Miksa mecénásként támogatták 
ezeket a kezdeményezéseket, sőt I. Ottó görög uralkodó német származású 
felesége révén (Amalia von Oldenburg) még erősebbé váltak a német-görög 
kapcsolatok.

Az 1850-ben, majd 1852-ben rendezett oktoberfesti versenyeken már az 
ókori olümpiai játékokhoz hasonlította a történteket a korabeli, mennyiségé-
ben még nem jelentős folyóirat, újság, kalendárium. A görög és német (ba-
jor) fesztivál jellegű előolimpiák nagymértékben hasonlítottak egymáshoz. 
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A német szakirodalom mai megállapítása, hogy az oktoberfesti rendezvény-
sorozatok adtak mintát a görög előolimpiákhoz, amelyekről e cikk első felé-
ben szóltunk.12

 Palicsi játékok – „magyar előolimpiák”?

A Palicsi tó mellett a XIX. század első felétől a monarchiabeli Délvidék 
legismertebb fürdőhelye alakult ki. Az 1740-ben feltört sós forrás gyógyí-
tó hatása környék-szerte ismert volt, s így természetes, hogy 1823-ban már 
szóba került egy gyógyfürdő létrehozása a tó szomszédságában. 1869-ben 
megépült a Szabadka – Szeged vasútvonal, amely a palicsi turista életre is 
élénkítőleg hatott. Harmincöt szobás szálloda épült, a környék módosabb 
családjai nyaralókat építtettek, fejlesztették a városi infrastruktúrát is (kö-
vezett utak, vízvezeték, villanyvilágítás, színházépítés). Ebből a gazdasági, 
társadalmi fejlődési folyamatból a sport sem maradhatott ki, amely azonban 
Magyarországon is csak az ún. privát szféra, tehát nem az állami támogatás 
révén indult el a modernizáció útján. A Szabadkán élő jómódú Vermes csa-
lád volt az, amely Palicson a sport mecénásaként jelent meg.13

Az 1880-as évek legtöbbet emlegetett magyar sportembere Vermes Lajos 
tevékenysége sok kritikát vagy elismerést váltott ki már kortársai körében 
is. Sokan magasztalták all-round (több sportágban is kiemelkedő) tevékeny-
ségét majd versenyszervezői, sportág népszerűsítő aktivitását. Sokan azon-
ban „magamutogató, exhibicionista, feltűnni vágyó” emberként tartották 
számon. Ez sok esetben a sport iránti általános véleményüket is jellemez-
te. A Szabadkai Torna Egylet, amelynek alapítói a Vermes testvérek (Lajos, 
Nándor és unokatestvérük Béla) voltak, már 1880-tól rendezett a dél-vidéki 
Palics fürdőhelyen játékokat, amely programja folyamatosan változott, de az 
atlétikai számok, súlylökés, távolugrás, gyaloglás, futás majd vívás, úszás, 
birkózás többször is szerepeltek kiegészülve a kerékpár és torna számokkal. 
1880-ban az első versenyen még csak három szám szerepelt, a birkózás győz-
tese Scossa Zoltán lett, a két atlétikai számban (távolugrás, súlylökés) Ver-
mes Nándor lett az első. 1881-ben már hat szám szerepelt a programban töb-
bek között az ökölvívás és a vívás. Az 1882-es verseny legnagyobb sikerét a 
„Go as you please” verseny jelentette, amikor is a Szabadka–Palics közötti 
távot tetszés szerint futva vagy gyalogolva teljesíthették a résztvevők (nők, 
férfiak, gyerekek egyaránt!) oda-vissza. 1884-ben Vermes Lajos javaslatára a 
tóparton egy zárt ellipszis alakú atlétikai versenypályát építettek, mely mel-
lett a nézők számára a jobb követhetőség érdekében tribünöket emeltek. 

Új szám lett az evezés és az ún. akadály-vasparipa verseny, amely az 
egyik első kerékpárverseny volt Magyarországon. 1889-től a versenyzők az 
ókori olümpiák győzteseinek mintájára koszorút kaptak, amely a vidékre 
jellemző fa, az akác leveleiből készült. 1891-ben Vermes Lajos a játékok lel-
kes híve, rendezője, résztvevője új kerékpárpályát és sportszállót építtetett. 
A kerékpár-pálya 500 méter hosszú volt, s a 10 cm beton alapra aszfaltré-
teget helyeztek. Ez volt az első ilyen jellegű pálya Magyarországon, amely-
nek építésében Vermes komoly anyagi áldozatot is hozott. A palicsi játéko-
kon részvevő versenyzők közül mindenképpen kiemelendő a Vermes csa-
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lád: idősebb Vermes Nándor és fiai Lajos és Nándor, unokatestvérük Béla, 
Matkovics Miklós, Szárits János, valamint az 1906-os athéni ún. köztes 
olimpián, a 3000 méteres gyaloglásban aranyérmet nyert ismert szabadkai 
atléta Sztantics György.14

A palicsi versenyeket mind a hazai, mind a nemzetközi szakirodalom-
ban többen illették „előolimpiai” jelzővel, mert a szervezők azt rendszere-
sen és több sportágban rendezték. Ez valóban az ún. olimpiai jelleget erősíti, 
de akkor a játékokra sem Vermes, sem kortársai nem használták az olimpia 
elnevezést. (Kétségtelen viszont, hogy 
a koszorút olümpiai mintára adták a 
győzteseknek).

Vermes Lajos majdnem kapcsolat-
ba került az olimpiai gondolattal, ami-
kor az 1894-ben a Coubertin által a pá-
rizsi atlétikai kongresszusra kapott 
meghívó kapcsán unokaöccsét a sza-
badkai terület országgyűlési képviselő-
jét Vermes Bélát próbálta rávenni, hogy 
egyesületi küldöttség vezetőjeként ve-
gyen részt a párizsi kongresszuson. 
Öccse azonban ezt a feladatot nem vál-
lalta, mint ahogy más sportdiplomáci-
ai feladatot sem, bármennyire is kíván-
ta erre nagybátyja rábeszélni.15 

A NOB első magyar tagja így az 
a Kemény Ferenc lett, aki megkapta 
ugyan Coubertin meghívó levelét, pozi-
tívan válaszolt is, de személyesen nem 
vett részt az ülésen. Coubertin az em-
lékirataiban megírta, hogy miután na-
gyon gyengének érezte még ezt a moz-
galmat, úgy igyekezett javaslatot tenni a 
leendő bizottsági tagokra vonatkozóan, 
hogy azok egyrészt teljesen az ő gondolatait támogassák, a megalakulásnál 
nagyobb viták lehetőleg ne legyenek. 

A görög kezdeményezésekről a magyar újságok csak 1880-tól számol-
nak be, 1886 áprilisában az egyik legjelentősebb szaklap a „Tornaügy” közöl-
te a „Külföld” rovatban, hogy az „olympiai játékok felújítása küszöbön áll”. 
Majd többen is elemezték, az ókori játékok történetét az akkori sportlapok 
a Herkules, a Sportvilág és a Tornaügy hasábjain. A legalaposabb elemzést 
azonban – a modern korra is kivetítve – Kemény Ferenc adta közre 1895-ben 
a Pester Lloyd augusztusi számában „Olimpiai Rediviva” címmel németül, 
melyet a Sportvilág Albuma abban az évben magyarul is megjelentett.16

Kemény Ferenc(Magyar Sportmúzeum)
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A modern olimpiai játékok megalapítója, Pierre de Coubertin (1863-
1937) és az „előolimpiák”

A korai görög (1859, 1870, 1875) olimpiákat ifjúkora következtében még 
nem követhette figyelemmel. Nagyobb érdeklődéssel a modernkori Anglia 
gazdasági, társadalmi viszonyainak alakulását tanulmányozta. Az angol is-
kolarendszer és nevelési eszmék híveként, Coubertin 1883-ban tanulmány-
utat tett Angliában. Nagy hatással volt rá (is) Thomas Hughes: „Tom Brown’s 
Schooldays” c. könyve valamint az arnoldizmus testnevelési vonatkozású 
iskolai sikerei. Ennek hatására kezdte közzétenni az új nevelési eszméket 
is tartalmazó gondolatait. (Brookes hasonló cikkei 1866-tól jelentek meg). 
1889-ben felvette a kapcsolatot Brookes-sal, aki neki is elküldte cikkeit. 1890 
októberében személyesen is meglátogatta Coubertin Much Wenlockban az 
idős Brookest, aki beszélgetésük alatt a görög kezdeményezésekről is tájé-
koztatta. Coubertin ezután kezdett lázas tevékenységbe az olimpiai moz-
galom megszervezését illetően. Brookes pedig 1893-ban idős, 85 éves korá-
ra hivatkozva ehhez sok sikert kívánt. Brookes talán még a XIX. első felének 
szülötteként talán még a nacionalista-internacionalista eszmék között inga-
dozva, de az antik olimpiai eszme újraélesztésében jövőt látva, annak első-
sorban nevelési eszméit szem előtt tartva tette közzé gondolatait, illetve tett 
gyakorlati lépéseket is. Coubertin már a XX. század elejének kihívásaival öt-
vözve fejlesztette tovább a gondolatot, hogy „talán csalódottabban tekintsen 
vissza művére 1937-ben, mint ahogy azt Brookes tette 1893-ban”. Ez olvasha-
tó ki ugyanis – néhány vélemény szerint- emlékirataiból.17 

Az athéni márvány stadion, az 1896-os olimpia helyszíne (Magyar Sportmúzeum)
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Majoros István birkózó a 2004-es olimpián aranyát ünnepli csapattársaival (Nemzeti Sport)
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Budapest olimpiai
kandidálásainak krónikája

TAKÁCS FERENC

A köztudatban az él, hogy először 1896-ban, a millennium évében 
szerettünk volna Pesten és Budán olimpiát rendezni. Valójában jóval ré-
gebben megfogalmazódott a magyar olimpia gondolata egyesek fejében. 
Például K. Mátyus István 1762-ben kiadott Diaetetica című munkájában 
részletesen kifejtette az ókori görög versenyjátékok lényegét és utalt azok 
hasznára, amelyek szerinte magyar honban is bevezethetők lehetnének. 
A következő elméleti munka Kis János 1809-ben megjelent könyve a görö-
gök erkölcseiről és szokásairól, amelyben  bemutatta a pánhellén verseny-
játékokat, főleg Olümpiát. Berzsenyi Dániel a XIX. század elején Kis János-
tól hallott először az antik olimpiákról. Megragadta a múltbéli testkultúra és 
pártfogásba vette az olimpiák hazai bevezetésének ötletét. 1830-ban levél-

Rezumat (Cronica candidaturii Budapestei la organizarea Jocurilor Olimpice)
De la mijlocul secolului al 18-lea, anumite personalităţi din Ungaria (printre care István K. 

Mátyus, János Kis, Dániel Berzsenyi, Mihály Nemes Kerekes şi alţii) au lansat iniţiativa de a reînvia 
tradiţia Jocurilor Olimpice în Ungaria. Multă vreme s-a sperat că Budapesta va organiza jocurile în 
anul mileniului maghiar (1896). Capitala Ungariei a continuat să aspire la organizarea Olimpiadei 
(1916, 1920, 1928 şi 1940). După fi nalizarea lucrărilor la Stadionul Poporului, Ungaria a fost 
aproape de a organiza jocurile din 1960, însă atmosfera războiului rece a împiedicat acest lucru. În 
perioada de după 2000, au existat câteva tentative de a candida la organizarea jocurilor din 2012 
sau 2020, însă acestea au eşuat din cauza confl ictelor politice interne şi a difi cultăţilor economice.

Cuvinte cheie Stadionul Naţional, Mileniul Maghiar, Comitetul Olimpic Maghiar (MOB), studiu 
de fezabilitate, Mişcarea Olimpică din Budapesta (BOM)

Abstract (The Chronicle of the candidatures of Budapest to the Olympics) Since the middle of the 
18th century one can detect the intention of some Hungarian thinkers (like István K. Mátyus, János Kis, 
Dániel Berzsenyi, Mihály Nemes Kerekes as well as others) to revive in some ways the ancient Olympics 
in Hungary. During the year of the Hungarian Millennium (1896) there was hope that Budapest would be 
able to host the inaugural modern Olympic Games. After that the Hungarian capital continually aspired 
to host the Games (1916, 1920, 1928 and 1940). After the completion of the People’s Stadium Hungary 
was close to a winning bid for the 1960 Olympics but in the atmosphere of the Cold War this attempt was 
also unsuccessful. After 2000 there were renewed campaigns for a Budapest 2012 or 2020 Olympics 
however these were soon abandoned. Keywords Millennium, National Stadium, Hungarian Olympic 
Committee (MOB), feasibility study, Budapest Olympic Movement (BOM)

Dr. Takács Ferenc, professor emeritus

Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar
takacs@tf.hu
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ben fordult Széchenyi István grófhoz, hogy támo-
gassa egy „pannon olimpia” megvalósítását. Érve-
lését azzal kezdte, hogy „népmulatságokat a bölcs 
görögöktől kellene tanulnunk”. Berzsenyi a néme-
teknél ekkor egyre divatosabbá váló olimpiai gon-
dolatot megpróbálta összekötni a reformkori esz-
mékkel és számos írásában érintette azt.1

A fent említett elődök olimpiával kapcsolatos 
gondolatait konkrét formába öntötte 1836-ban Ne-

mes Kerekes Mihály. A Zaránd vármegyei Brádon élő kisnemes december 
12-én – a „Nagy méltóságú született Groff Úr”-hoz, Széchenyihez – írt levelé-
ben részletesen kifejtette a Nemzeti Magyar Olimpiai Játékok rendezési elve-
it és előnyeit. A levélből vett idézet bizonyítja, hogy az újkori olimpiák felújí-
tásának gondolata a magyar reformkorban világviszonylatban is az elsők kö-
zött vetődött föl. Kerekes Mihály az ókori pánhellén mintát alapul véve egy 
nemzeti, tehát magyar olimpiát álmodott meg, amivel megelőzte Coubertin 
bárót, aki viszont nemzetközi síkon valósította meg az olimpiai játékokat. A 
levélből a lényeges princípiumokat emeltük ki az eredeti helyesírással.

„Vagyon egy intézetem, s a módra meggondoltam, sokat hánytam s ve-
tettem. Sírba vinni nem akarom, kár volna elenyészni. Méltóságodnak át-
írom: csak úgy, ha ezt megkedveli, kérem valósítását. Maga tudja, hol és 
hogy kell kivívni az ilyeket – mi pulyák és szegény hívek nem bírunk nagy 
terheket.

Készíttsünk jól meg alapítva, minden 4ik vagy szökő esztendőben Nem-
zeti Magyar Olimpiai Játékokat, ugy mint voltak a régi Görögöknél. Szerez-
zünk meg minden odavaló készületeket, tegyünk meg lelkes erővel minden 
igyekezeteket, mert Nemzetünk javára ennél felségesebb Áldozatot, hasz-
nosabb intézetet nem tehetünk, de előre a nemzetünk Felséges Királyától, a 
Haza Attyátol szabadságot s módosító rendszabályokat nyerjünk, s osztán, a 
jutalmakról gondoskodjunk.

Virágzó Magyar Hazánk közepében áll a Magyar Athenás, azaz Buda-
Pest várossa, ennek a kies vidékén van a Campus Martius, azaz a ditsősséges 
Rákos mezeje, a hol Hőseink oly sok nevezetes  Országos Gyűléseket tartot-
tak, oly sok véres hartzokat folytattak, hogy vérpatakok között is megtar-
tották Hazánkat, koronánkat. Gyűljünk mi is oda, ismét üssük fel nemze-
ti sátorunkat, tartsuk kezünkben a békesség olajágait. Gyűljünk oda innepi 
modon, nagy számmal, nagyok és kicsinyek, öregek, ifjak, asszonyok és 
léányok. Gyűljünk össze nyáron 10 vagy 20 napokig, légyünk szemlélői, bi-
zonyságai, biztatói, elrendelői és megjutalmazói ifjaink nemzeti pályafutá-
saiknak, bajvívásaiknak. Így lészen Honnjunk – így lésznek minden me-
gyék, minden kisebb Magyar Társaságok az igaz Árpád unokáival teljesek 
és eszesek. (…)

Ezek szerént éppen nem kell kételkedni a Magy. Olimpiai Játékok fel 
álithatásáról is. Tsak egyesülő erő kell, a Magyarok Istene meg Szenteli e 
munkát”.

Kerekes Mihály uram természetesen a „Magyar Athenas”-nak vagyis 
Pest-Buda városának és környékének „adta” az általa elképzelt olimpiát. 

Áldozatot, hasznosabb in-
tézetet nem tehetünk, de 
előre a nemzetünk Fel-
séges Királyától, a Haza 
Attyátol szabadságot s mó-
dosító rendszabályokat 
nyerjünk, s osztán, a jutal-
makról gondoskodjunk.
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Tudjuk, hogy Széchenyi megkapta a levelet, hiszen a hagyatékában volt, de 
válaszát nem ismerjük. Igen érdekes és jó lenne, ha egyszer véletlenül vagy 
célzott kutatással előkerülne a reflexió, mint a fent idézett levél is.2 Bizakod-
hatunk, hiszen a Széchenyi életrajzokból tudjuk, hogy a góf úr minden leve-
let megválaszolt, ha késéssel is. Valószínűsíthető azonban, hogy az ókori gö-
rög olimpiai modell nem nyerte el Szécsenyi tetszését, mivel ő elkötelezett 
híve volt az angol gentleman sportnak.

A korszak gondolkodóinak álma és Kerekes Mihály olimpiai elképze-
lése végül egy helyen félig-meddig valóra is vált, mégpedig a „palicsi olim-
piákon”. Pálfüreden (Palics régi neve) 1880. augusztus 26-án tartott sport-
versenyeket ugyanis elnevezték: olimpiának. A Palicsi Olimpián a klasszi-
kus ókori versenyszámokon kívül fokozatosan a programba tették a diva-
tos sportágakat is, mint pl. vívás, kerékpározás, evezés, úszás, tornászat stb. 
Több ezer néző lelkes tapsa közben a győztes nem vadolajfa ágból font ko-
szorút kapott, hanem a tájnak megfelelően akácfa levelekből készült girlan-
dot. Némi büszkeséggel mondhatjuk, tehát hogy mi is hozzájárultunk ah-
hoz, hogy ne felejtődjön el az ókori – sőt, az egész emberi – kultúra  egyik 
legértékesebb intézménye: az olimpia.

Az 1895. december 19-én megalakult Magyar Olimpiai Bizottság első 
elnökének dr. Berzeviczy Albertet választották, titkárnak pedig Kemény Fe-
rencet. Magyarország ekkor a millenniumi ünnepségek előkészítésének lá-
zában égett. A boldog ferencjózsefi időkben vagyunk, amikor a magyar sport 
még csak ébredezett és csupán néhány nagyobb klub (NTE, MAC, BBTE) 
rendezett tavasszal meg ősszel egy-egy sportversenyt. Az újkori olimpiák-
ról annyit tudtak itthon, hogy a franciák az antik görög minta alapján va-
lamiféle „monstre sporteseményt” szerveznek 1896-ban Athénban. A görög 
belpolitika azonban veszélybe sodorta a rendezvény megtartását, ugyanis 
Trikupisz, a regnáló miniszterelnök nem támogatta az olimpiát, az  ellenzék 
vezére, Delijannisz viszont Coubertin lelkes híve volt. Amikor ennek a hu-
zakodásnak híre ment, akkor kezdett Berzeviczyben és Keményben motosz-
kálni a budapesti olimpia gondolata. Azonnal beadványt írtak a kultuszmi-
niszternek, Eötvös Lorándnak: „Tekintettel arra, hogy 1896-ban leend a mil-
lenniumi kiállítás, az illetékes köröket még idejekorán figyelmeztetjük arra, 
vajon nem volna- e nemzeti szempontból nagyon is indokolt, ha mindent el-
követnénk avégből, hogy az Olympiai Játékok felélesztésének színhelyét ha-
zánk, fő- és székvárosába tereljük, s hogy az ezen nemzetközi ténnyel kap-
csolatos tőkét magunknak biztosítsuk?”3

Ekkor már Coubertin is foglalkozni kezdett a „magyar olimpiával” és 
1895. december 15-én írt levelében azt javasolta, 
hogy amennyiben a görög kormány tovább szabo-
tálja a rendezést, akkor Csáky Albin grófra – aki 
részt vett a NOB párizsi alakuló kongresszusán 
1894-ben – bízza a lebonyolítást, és az „ezred-
éves” város, Budapest legyen az első újkori olim-
pia színhelye. A görög viharfelhők azonban elül-
tek és véglegessé vált, hogy az olimpiák felújítása 
az ősi földön lesz, ha nem is Olümpiában, de a gö-

A boldog ferencjózsefi  
időkben vagyunk, amikor a 
magyar sport még csak éb-
redezett és csupán néhány 
nagyobb klub (NTE, MAC, 
BBTE) rendezett tavasszal 
meg ősszel egy-egy sport-
versenyt. 
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rög fővárosban, Athénban. Ilyen módon Eötvös miniszter úr nagyméltósá-
gának elutasító válasza okafogyottá vált, de tanulságos, hiszen az állt ben-
ne, hogy hazai testnevelésünk sem létesítményben, sem szakemberekben és 
tapasztalatokban nem áll olyan színvonalon, hogy „e nemzetközi bajnok-
versenyben a kezdeményező lépést Magyarország tegye meg”. Be kell valla-
nunk, hogy ebben sok igazság és bölcs előrelátás volt. Mert elképzelni is ne-
héz, hogy sikeres olimpiai debütálás lehetett volna a korabeli Budapesten. 
Ekkor az Orczy-kertben – az akkori legjobbnak tartott sportpályán – még ho-
mokon futottak az atléták, az NTE Szentkirályi utcai fűrészporos termében 
pedig a tornászok csíkos jégeralsóban mutatták be kezdetleges gyakorlatai-
kat, az úszók meg a Lukács-fürdő langyos gyógyvízében mérték össze tudá-
sukat.

A MOB azt szorgalmazta, hogy ha már nem mi rendezzük az olimpi-
át, akkor legalább legyünk ott. Ez sem volt kis feladat, a frissen létrejött bi-
zottság első közösen szerkesztett miniszteri előterjesztésében természetesen 
pénzt kért. Az új VKM vezetés végül a költségvetés 27. tételeként így rendel-
kezett: „Az athéni olimpiai játékok meghonosítása érdekében működő nem-
zetközi egyesületben Magyarország képviseletére 1000 forintot utalunk ki”. 
Ez persze kevés volt, de végül a lelkes csapat erőnfelüli teljesítménnyel ki-
vívta a világ elismerését és ezzel beírtuk nevünket az olimpiai mozgalom 
aranykönyvébe.4

Evés közben jön meg az étvágy, a sikereken felbuzdulva tovább érlelő-
dött a gondolat hazai sportvezetőinkben, hogy Budapestnek olimpiát kell 

A budapesti Millenáris pálya kitűzése 1896 körül (Magyar Sportmúzeum)
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rendezni. Gróf Andrássy Géza NOB tagunk és Muzsa Gyula – aki később 
szintén tagja lett a nemzetközi szervezetnek – mindent elkövetett, hogy a 
magyar fővárosba csábítsa Coubertint és csapatát. A NOB addig nem moz-
dult ki sehova, első esetben egyeztek bele az urak, hogy a 14. teljes ülé-
süket Budapesten tartsák. A MOB vezetőinek titkolt célja elég világosnak 
tűnt: előkészíteni a „magyar olimpiát” a NOB ülés alatt. Andrássy gróf és 
Muzsa báró felmentek Bécsbe a királyhoz engedélyt kérni az ülés lebonyo-
lítására. Ferenc József ezt készséggel megadta – egy arany plakettet kapott 
Coubertintől – és megjegyezte: „remélem egyszer Budapesten is lesz olim-
pia…” Mi is reméltük. A NOB urainak fogadtatása „királyi” volt, a házigaz-
dák (MOB, MAC, MTA stb.) főúri pompával bonyolították le a rendezvényt. 
A Várban és a Margit-szigeten egymást váltották a díszebédek és a díszva-
csorák. A MAC a vendégek tiszteletére nagyszabású atlétikai és tornabemu-
tatót tartott, amiért később, 1913-ban az egyesületnek ítélték az Olimpiai 
Kupát. Minden szépnek és jónak tűnt, de Coubertint nem sikerült rávenni 
arra, hogy véglegesen fővárosunknak ígérje az 1916-os olimpiát. Budapesten 
kívül kandidált még Alexandria, Cleveland és Berlin. A Nemzeti Sport így 
érvelt fővárosunk mellett: „Mi magyarok aspirálhatunk az 1916-iki olimpiá-
ra. Erre feljogosít bennünket versenyrendezői képességünk mellett az, hogy 
mi vagyunk a kontinens legrégibb athletizáló nemzete. Igen fontosnak tart-
juk, hogy már most kezdjük hangoztatni megfelelő helyeken igényeinket, 
nehogy a németek követelése a köztudatba menjen át.” Coubertin végül óva-
tosan annyit azért mondott, hogy a németeknek van a legtöbb támogatójuk a 
NOB-ban. Meg is nyerte Berlin a rendezés jogát, de azután elvesztette, mivel 
a háború miatt elmaradt az olimpia.

Ezt követően az 1912-es stockholmi játékokon való részvételre koncent-
rált a MOB, de a svédek olimpiája után azonnal megkezdték az újabb kam-
pányt az 1920-as játékok rendezéséért. Erre az időre végleg kikristályosodott 
az a szükségszerű igény, hogy az olimpiához elengedhetetlen a Nemzeti Sta-
dion felépítése. Ezt már Kemény Ferenc is felvetette, és azóta állandóan na-
pirenden volt az országgyűlésben meg a fővárosi közgyűléseken. 1913-ban 
már több terv is elkészült, amit bemutattak Bécsben a királynak. 1914 nya-
rán a Sorbonne-on tartott NOB ülésen kezdték komolyan venni a kandidálá-
sunkat és egy előszavazáson (vote d’opinion) 21:7 arányban nekünk adták az 
1920-as olimpiai játékok rendezési jogát.

A jó hír felrázta a magyar építészeket, és egyre-másra mutatták be sta-
dionterveiket. Kézenfekvőnek tűnt, hogy kétszeres olimpiai bajnokunk, Ha-
jós Alfréd – aki építészeti irodát vezetett – készítse el a végleges tervet a régi 
lóversenytér helyére. A stadion mellett épült volna fel a Testnevelési Akadé-
mia (TF) és az Országos Testnevelési Tanács székháza is. Aztán az egészet 
elsöpörte az első világháború…

A világégés után, 1918-tól a budapesti olimpiával összefüggésben újból 
napirendre került a Nemzeti Stadion. 1919-ben Hajós ismét benyújtotta ter-
vét, most a Margit-szigetre kidolgozva. De ekkor már közel egy tucat hason-
ló koncepció vált ismeretessé különböző helyszíneken (Lágymányos, Óbu-
dai-sziget, Városliget, Tattersall, Békásmegyer stb.). Pénz nem lévén a tervek 
csak porosodtak, illetve egy azért „befutott”: Hajós Alfréd Lauber Dezső sta-
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dion-makettje 1924-ben Párizsban elnyerte a művészeti olimpia második dí-
ját (az elsőt nem adták ki). Tovább folyt az építészek között az ádáz küzde-
lem: újabb ötletek és helyszínek (pl. Tabán, Gellért-hegy, Aquincum, Pasa-
rét, Hermina mező, Erzsébet tér stb.) váltogatták egymást, de se a stadion, se 
az olimpia (de főleg a pénz) sehogy sem akart összejönni.

Az 1920-as olimpiát nem hogy nem rendezhettük meg, de ki sem jutot-
tunk rá, mint „háborús bűnösök”. Amint konszolidálódott a helyzet a MOB 
delegációt küldött Horthy Miklós kormányzóhoz a budapesti olimpia végett, 
amelyet teljes mellszélességgel támogatott a Honvédelmi Minisztérium meg 
a főpolgármester is. A kormányzó úr őfőméltósága szintén az ügy mellé állt, 
így azután tovább készülődött a székesfőváros egy majdani olimpiára. Be is 
indult annak rendje-módja szerint a telekspekuláció, aki csak tehette, fel-
ajánlotta telkét a nemzetnek, hogy stadionját azon építése fel.

Mivel ezekben az években a MOB beolvadt az OTT-be, Hajós Alfréd lét-
rehozta az Olimpiai Társaságot, amelynek alakulásával egy időben rögtön 
felvetette a magyar olimpia megvalósítását. A húszas évek elején a MOB el-
sősorban a magyar sport elleni bojkott megszűntetéséért harcolt. 1921-ben 
közvetlenül felvették a kapcsolatot a NOB-bal, amire Coubertin június 20-i 
levelében így válaszolt: „Dacára azoknak a körülményeknek, amelyek hosz-
szú éveken át válaszfalakat emeltek közöttünk, bennem semmit sem gyön-
gült annak a baráti viszonynak emléke, amely Magyarországhoz fűzött, s 
még kevésbé felejtem el azt a szolgálatot, amit Önök az olimpia ügyének tet-
tek.”5 A lausannei NOB ülés tizennyolc jelenlévő tagországa közül mind-
összesen négyen szavaztak ellenünk (köztük Románia és Cseh-Szlovákia), 
a többiek egyhangúlag visszavették Magyarországot az olimpiai család-
ba. Ettől kezdve újfent aktuális lett a budapesti olimpia gondolata. A MOB 
1921. évi alakuló ülésének jegyzőkönyvében ezt olvashatjuk: „Ha az 1924. 
évi olympiai játékok elnyerésére nem is számíthatunk, nem lesz túlságo-
san nehéz a körülményekre olyan befolyást gyakorolni, hogy a nemzetkö-
zi hangulatot az 1914-ben Párizsban szerzett jogaink elismerésére fogékony-
nyá tegyük és így az 1928. évi olympiai játékok megrendezésénél komoly 
esélyeink legyenek”.6 Ezt követően az őszi fővárosi közgyűlésen Muzsa Gyu-
la, MOB elnök a következő felszólalást tette: „Teljes bizalommal fordulunk 
a nagytekintetű Tanácshoz, hogy miután alapos reményünk van arra, hogy 
1928-ban az olympiai versenyek Budapesten fognak megtartatni, már jó elő-
re olyképpen kell megépíteni a Nemzeti Stadiont, hogy a sporton kívül egyéb 
kultúrmozgalmakra is alkalmas legyen.” Ekkor a Szent Margit-sziget volt a 
favorizált színhely, amelyre egész részletességgel kidolgozták a terveket és 
a pénzügyi sarokszámokat, amely akkor megközelítőleg 400–500 millió ko-
ronát tett ki.

A MOB javaslatára megalakult az illusztris tagokból álló Stadion Bizott-
ság, amelynek feladata a beruházás végleges terveinek és kivitelezésének fel-
gyorsítása, hiszen joggal gondolták, hogy a leendő magyar olimpia legjobb 
„nagykövete” egy elkészült, korszerű sportkombinát lenne. Ezzel összefüg-
gésben idézték Coubertinnek a NOB ülésen tett kijelentését: „A jövőben csak 
az az ország reflektálhat megbízásra, melynek kész a stadionja és az olimpia 
rendezésének költsége már a zsebében van”.  
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Még az 1923-as NOB konferencián is bizakodva szólalt fel Muzsa Gyula: 
„Emlékeztetem a konferenciát azon határozatára, mellyel 1914-ben a párizsi 
jubiláris ülésen a belga szavazatokkal szemben egyhangúlag Budapestnek 
ítélte az 1920-as VII. olimpia rendezési jogát. Hangsúlyozom, hogy Magyar-
ország eme szerzett jogáról nem mond le s a már tervbe vett VIII-IX. játékok 
után ezen az alapon kérni fogja a legközelebbi olimpia színhelyét Budapest-
nek. A konferencia Magyarország eme prioritását jegyzőkönyvbe iktatta.”7 A 
jegyzőkönyvek azonban hiába őrzik máig „eme jogunkat”, valójában semmit 
sem értünk el vele az olimpiáért folyó ádáz küzdelmekben. 

A budapesti olimpia ötlete a 20-as években egyre inkább betört a köz-
tudatba, ahogy a MOB jegyzőkönyvében olvasható: „kezdett magának med-
ret vájni a sportéletben”. Ezt a hangulatot (illúziót) két különleges irodalmi 
példával illusztrálhatnánk. A Sporthírlap 1936 áprilisi első száma kövér be-
tűkkel szenzációs hírt közölt: „Magyarország kapta az 1940-es olimpiát!” A 
Párizsból keltezett (ál)tudósítás szerint a NOB ülésén a finnek nyelvrokonsá-
gunkra hivatkozva visszaléptek a rendezéstől. Japán is lemondott, így Buda-
pesté lett a következő olimpia. Az április elsejei tréfára a szarkasztikus utol-
só bekezdésben jön csak rá az olvasó: „A döntés határtalan örömöt keltett 
Budapesten. Az olimpiai bizottság egyik tagja azonban azt nyilatkozta, hogy 
mivel 1940 már közel van és stadiont nem tudunk építeni, ezért az olimpiát 
a dunakeszi Magyarság salakos pályáján rendezzük meg.”8

 A másik érdekes írás Gellért Lajos, egykori híres színészünk víziója 
a budai Vérmezőn tartott olimpiáról. Gellért kiváló sportember is volt, akit 
anno számításba vettek az 1912-es stockholmi olimpia magyar tornász csa-
patában is. Könyvében – amelyhez Kosztolányi írt előszót – leírja a pest-bu-
dai olimpia 12. napjának küzdelmeit, amely a világ közvéleményének kö-
zéppontjában áll és százezreket vonultat fel az „amfiteátrálisan épített tribü-
nökre.”9 Mondhatjuk tehát, hogy első világháborús rémálmaink után – némi 
kompenzálásként – egyre többet álmodoztunk egy szép budapesti olimpiá-
ról, ahol „az éji homályba” tűnt „régi dicsőségünk” folytatódhatna…

Az 1932-es amerikai olimpiát nemigen lehetett elvenni Los Angelestől, 
minden esetre azért bejelentettük az illetékes NOB szerveknél, hogy ha vala-
milyen „elemi” csapás (pénzügyi krach, politikai konfliktus, földrengés stb.) 
jönne közbe, akkor Budapest készen áll – pauszpapírokkal és délibábos ötle-
tekkel – az olimpia lebonyolítására. 

Az olimpiai kandidálás célkeresztjébe ezt követően egyre inkább az 
1936-os ötkarikás játék került, amelyre Barcelona, Róma és Berlin mellett 
természetesen Budapest is aspirált. A rendezés joga végül az 1931-es NOB 
ülésen dőlt el, ahol mint ismeretes, Berlin csatát nyert. Érdekes közjáté-
kot olvashatunk viszont erről az ominózus ülésről a Hitler olimpiája című 
könyvben:  „Baillet-Latour NOB elnök bevezetője után a két olasz bizottsági 
tag Carlo Monti és Count Bonacossa beszélt. A németek és a spanyolok nagy 
megkönnyebbülésére bejelentették, hogy az 1936-os időpont nem a legjobb 
Rómának az olimpia megtartására, de kérték a NOB-ot, hogy biztosítsanak 
a városnak egy távolabbi időben lehetőséget. A következő felszólaló a ma-
gyar Jules de Muzsa tanácsos volt, aki ahelyett, hogy saját fővárosáért lob-
bizott volna, Berlin mellett szólt Lewald és von Halt nagy örömére.”10 Eny-
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hén szólva is meglepő, de Muzsa ezek szerint valóban Berlin mellett voksolt, 
bár hangsúlyozta, hogy a következőkben feltétlenül Budapesten szeretnénk 
olimpiát rendezni. Mentheti ezt a körülményt az, hogy már 1916-ban a ber-
lini olimpia előcsatározásainál  történt egy hallgatólagos megegyezés, hogy 
1920-ban viszont Budapest következik. Most erre hivatkozva a magyar dele-
gáció szeme előtt az 1940-es olimpia lebegett. 

Amikor 1933-ban Hitler hatalomra került először nem szimpatizált az 
1936-os olimpiai játékok Berlinben való lebonyolításával. A nemzetszocialista 
ideológiára hivatkozva közölte, hogy: „ a német birodalom fővárosában nem 
szívesen látna alacsonyabb rendű négereket futkározni…” A NOB fenyege-
tődzött, hogy elveszik a „hitlerájtól” az olimpiát, ha nem tartják be az Olim-
piai Chartát. Néhány ország pedig rögtön „ellenolimpiát” szervezett (spa-
nyolok, angolok) illetve az amerikaiak bojkottot helyeztek kilátásba. Ekkor 
egy pillanatra az Országos Testnevelési Tanács olimpiai szakosztályának ve-
zérkara megint reménykedett s rögvest bejelentette, hogy Budapest szívesen 
megrendezné a játékokat. Közben a német propaganda-gépezet meggyőzte a 
Führert, hogy az olimpia jól jöhet a náci eszmék terjesztésére és ettől kezdve 
Berlin gigantikus készülődést produkált, mi pedig megint lecsúsztunk egy 
olimpiáról (némi vigasz: kiválóan szerepeltünk Berlinben).

Természetesen nem adtuk fel: jött 1940. Ezt az olimpiát a NOB erede-
tileg Tokiónak adta. Úgy tűnt, hogy a japánok szuperolimpiát csinálnak, de 
miután 1937-ben Mandzsúria miatt Kínával háborúba keveredtek, kénytele-
nek voltak lemondani a rendezés jogáról. Megint felcsillant a remény, Buda-
pest átvehetné a japánoktól a stafétabotot, pontosabban az olimpiai fáklyát. 
Aktuálisan az is gerjesztette rendezési kedvünket, hogy éppen 1940 júniu-
sában – hosszú évtizedes vágyakozás után – Budapest végre birtokba vehet-
te a Nemzeti Sportcsarnokot, amely az olimpia teremsportjai számára kor-
szerű otthont adhatott volna. 

A remény hal meg utoljára – ahogy mondani szokták –, de végül is meg-
halt: a NOB az 1940-es olimpiáról sem a mi javunkra döntött. Az olimpia 
urai 1938 júliusában Helsinkit bízták meg a lebonyolítással. A finn főváros 
előzőleg már elnyerte az 1944-es olimpiát, de most ezt kényszerűségből elő-
re hozták, ami jó ötletnek tűnt. Helsinki azonnal építkezni kezdett és egy 
ideig szépen haladtak az olimpia ügyei, mígnem ide is betört a háború. A bé-
kés építőmunkáról és a XII. olimpiai műsor részleteiről tudósító finn újsá-
gok címlapjára egyszer csak öles betűkkel felkerült a tragikus hír: „Az orosz 
csapatok átlépték a finn határt!” Ez pedig az 1940-es olimpia végét jelentette.

Az eredetileg Helsinkinek ítélt 1944-es olimpia új helyszínének kijelö-
lését egy ideig lebegtette a NOB s ekkor megint jelentkezett Budapest: jó len-
ne nekünk az is. Aztán megint csalódtunk, mert azt meg Londonnak adták. 
Az angol főváros ugyanis előzőleg az 1948-as rendezés jogával bírt, de most 
ezt is előre datálták, hogy azután ebből se legyen semmi…

A második világháború alatt még a romokon megkezdődött Budapes-
ten –majd az országban is – a sportolás. Rekord sebességgel állt talpra a ver-
senysport és az 1948-as londoni olimpia világra szóló sikere központi társa-
dalmi tényezővé tette a sportot. A Helsinkiben 1952-ben aratott diadal után 
a nemzetközi sportközvélemény természetesnek tartotta, hogy a sportnagy-
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hatalomként aposztrofált Magyarország jogosan kérje az 1960-as nyári olim-
piát magának. 

Mi is így gondoltuk. Már az 1952-ben tartott NOB ülésen jeleztük kan-
didálásunkat, amire Mező Ferenc így emlékezett: „1952. július 27-én a hel-
sinki olimpia alatt tartott ülésünkön végre hivatalosan is bejelenthettem, 
hogy Budapest Fővárosi Tanácsának Végrehajtó Bizottsága kéri, az 1960-ra 
esedékes XVII. olimpia megrendezésére jogosító megbízatást. A NOB tagja-
inak többsége látható megértéssel, némelyikük pedig tüntető tapssal fogad-
ta az előterjesztést”.11

A budapesti olimpia melletti érvelésünket nagyban segítette az a tény, 
hogy több mint félévszázados küzdelem után 1953-ban végre felépült a nem-

zet (nép) stadionja. A Népstadion (most Puskás Ferenc nevét viseli) meg-
nyitójára már eleve azért hívtuk meg a „hidegháborús ellenséget”, Avery 
Brundage urat, a NOB akkori teljhatalmú amerikai elnökét, hogy bemutas-
suk neki a budapesti olimpia leendő helyszínét. A „miszter” értette is a cél-
zást és nagy örömünkre kijelentette: „A magyar Népstadion feltétlenül al-
kalmas olimpiai játékok rendezésére…” Meg kell jegyeznünk, hogy az akko-
ri követelményeknek valóban megfelelő infrastruktúrát tudtunk volna ösz-
szehozni 1960-ig. A „felhívás keringőre” végül komolyra fordult és beszáll-
tunk az 1960-as olimpiáért folyó „táncba”.

A Budapesten lezajlott XII. Nyári Főiskolai Világbajnokságot is az olim-
pia jegyében rendeztük, afféle főpróba volt, amelynek kiváló nemzetközi 

A Népstadion megnyitó ünnepsége (Magyar Sportmúzeum)
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visszhangja lett. Úgy tűnt, 
hogy rendezni tudunk, amit 
már az 1949-es FVB-n szin-
tén bizonyítottunk. A Nép-
sport vezércikkében olvas-
ható: „Abban, hogy a vi-
lág ifjúsága egymáshoz kö-
zelebb kerüljön, mi már a 
Budapesten rendezett ed-
digi FVB-ken, világbajnok-
ságokon és más találkozó-
kon eredményeket értünk 
el. A Budapesten megrende-
zendő olimpia a népek kö-
zötti barátság elmélyítésé-
nek jelentős állomása len-
ne. A legmesszebbmenőkig 
bízunk benne, hogy főváros-
unk megkapja a rendezés jo-

gát”.12 Erre az esetre tervbe vették a Népstadion nézőtéri körgyűrűjének be-
fejezését, a sporttelepek korszerűsítését, és az olimpiai falu gyönyörű termé-
szeti környezetben való felépítését (a férfiak a budai hegyekben, a nők a Mar-
gitszigeten).

A korszak szellemével adekvát nyilatkozatot tett közzé a Fővárosi Ta-
nács végrehajtó bizottságának elnöke: „Joggal remélhetjük, hogy az 1960. évi 
nyári olimpiai játékok megrendezésének jogát Budapest kapja. Fővárosunk 
a kontinentális utak, vasútvonalak és vizi utak egyik jelentős csomópontja. 
Ezen kívül kitűnő éghajlata és pompás fekvése is kivételesen alkalmassá te-
szi az olimpia megrendezésére. A budapesti olimpia fejlődést jelentene mind 
a még nagyobb tömegek bekapcsolása, mind minőségi sportunk színvonalá-
nak további emelése szempontjából. Elősegítené ezt már maga a felkészülés, 
a szilárd akarat, hogy az idehaza rendezett olimpián minden eddigi eredmé-
nyeinket túlszárnyaljuk.”13

A Fővárosi Tanács 1955. február 18-án hivatalosan is elküldte a Nem-
zetközi Olimpiai Bizottsághoz a XVIII. Nyári Olimpiai Játékok budapesti 
megrendezésére vonatkozó javaslatát, a szükséges kormánygaranciákkal ki-
egészítve. Az olimpiát illetően teljes egyetértés volt az egész országban, leg-
többen úgy vélték, hogy tradicionális és aktuális ötkarikás sikereink alap-
ján „nekünk ez jár”. Amikor Ottó Mayer, a NOB kancellárja átvette a sváj-
ci nagykövettől a budapesti kandidálás dokumentumait, szintén „odanyilat-
kozott”, hogy a magyarok kérését maximálisan támogatják az olimpiai moz-
galom urai. Ez valóban őszinte gesztus volt akkor a magyar sport felé, és ha 
csak sportszakmai szempontok döntötték volna el az 1960-as játékok sor-
sát, akkor tényleg Budapesté lehetett volna az esemény. De a politika – mint 
mindig – közbeszólt. A hidegháború „félidejében” valójában lehetetlen lett 
volna, hogy egy „kommunista bérenc” ország fővárosában békés olimpiai já-
tékok legyenek. Nem is beszélve arról, hogy Moszkva, az „erősebb kutya” 

Avery Brundage NOB-elnök 1953-as látogatásakor Mező Fe-
renccel és Sebes Gusztávval tárgyal a budapesti olimpiáról 
(Magyar Sportmúzeum)
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jogán, előbb magának követelte az első „szocialista” olimpiát, amit azután 
meg is kapott húsz év múlva.

A korabeli külföldi szaklapok túlnyomó többségben fővárosunkat tar-
tották Coubertin báró műve jogos folytatójának. A francia Miror Sprint így 
írt: „Franciaország sportközvéleménye egyet ért azzal, hogy Budapest kap-
ja az 1960-as olimpiát.  A magyar sportolók nagyszerű eredményei egyálta-
lán nem véletlenek. Labdarúgóiktól senki nem vitatja el a világ legjobbja cí-
met. Szinte hetente kapunk híreket a magyar atléták világcsúcsairól. Hatal-
mas meglepetést keltett világszerte, hogy a kilenc és félmilliós nép fiai jobb 
teljesítményt nyújtottak Helsinkiben, mint a jóval népesebb országok, továb-
bá a két birodalom után harmadikok lettek a pontozási listán.” 

Mező Ferenc, a NOB magyar tagja a Népsportban közölt tanulmányá-
ban ismertette a szavazás technikai lebonyolításának részleteit. Az akkor 69 
NOB tagból 35-nek a szavazatát (50%+1) kellett volna megszerezni a győze-
lemhez, ami az előrejelzések szerint reálisnak tűnt (bár tegyük hozzá, hogy 
62 NOB tag volt kapitalista ország küldötte!). 

A népszerű olasz esti lap, a Paese Sera szintén esélyesnek tartott ben-
nünket még Rómával szemben is. Hivatkozott a Népstadionra, amely ki-
bővítve mintegy 130 ezer néző befogadására lett volna alkalmas, atlétikai 
pályáját pedig akkor a világ legjobbjának tartották. Az olasz újság dicsér-
te uszodáinkat, a Duna eszményi evezős pályáját és főleg Budapest szép-
ségét, valamint sportolóink ragyogó eredményeit. Ezeknek a dicséreteknek 
volt némi valóságos alapjuk, de óhatatlanul elbizakodottá tettek bennünket.

Az izgalommal várt szavazást megelőzően, 1955 tavaszán, az utrechti 
asztalitenisz világbajnokságon újabb bíztatást kaptunk: több tucat külföldi 
sportvezető nyilatkozott és valamennyien a budapesti olimpia mellett vok-
soltak. Az osztrákok véleményét olimpiai bizottságuk főtitkára, dr. Edgar 
Fried összegezte. Szerinte megérdemelnénk az olimpiát, de lemaradásban va-
gyunk az olaszok propagandája mögött. Rámutatott, hogy ők az Innsbruck-i 
téli olimpiáért százával jelentetik meg a könyve-
ket valamint szórólapokat és ismertető cikkeket. 
Ebben a kritikában sok igazság rejlett, mivel csu-
pán egy meglehetősen sematikus sportfilmünket 
köröztettük Európában reklám gyanánt. Harma-
tos reklámötletnek bizonyult az is, hogy közel fél-
száz magyar olimpiai bajnok aláírásával ellátott 
levelet küldtünk 1955 májusában a NOB-nak az-
zal: „kérjük hazánk fővárosa, Budapest számára 
a XVII. Nyári Olimpiai Játékok megrendezésének 
jogát.” A budapesti nagysikerű kosárlabda Euró-
pa bajnokságon azonban már igyekeztünk komo-
lyabban agitálni az olimpiáért, amelynek aduásza 
az lett, hogy a Szovjetunió legyőzésével elhódítot-
tuk a bajnoki címet.

Ha számba vesszük az 1955-ös fővárosi sport-
létesítményeket, megállapíthatjuk, hogy az akkori 
állománnyal és az akkori igényeknek megfelelően 
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Coubertin báró műve jo-
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nye egyet ért azzal, hogy 
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viszonylag jó színvonalon megrendezhettük vol-
na a játékokat. A Népsport szakírója szerint: „Nem 
jönnénk zavarba az edzési lehetőségek biztosítá-
sával sem: kevés világváros büszkélkedhetik az-
zal, hogy a nagyméretű stadionokon kívül annyi 
sportteleppel, sportlétesítménnyel rendelkezik, 
mint fővárosunk. A labdarúgó mérkőzések selejte-
zőjére hét 15-45000 nézőt befogadó sportkombinát 
áll rendelkezésre, köztük az Újpesti Dózsa–stadi-
on (45000), a Bp. Vörös Lobogó pályája (40000), az 

Üllői úti zöld-fehér sportkombinátról nem is beszélve. Az olimpián részt 
vevő minden nemzet sportolóinak külön edzőtermet vagy pályát biztosíta-
nánk Budapest területén, ahol 106 sporttelep, 205 tornaterem, 19 uszoda, 
110 kosárlabda-pálya és 33 lőtér állna rendelkezésre, ha történetesen ma kel-
lene olimpiát rendeznünk. De van még öt év és az alatt – ismerve pártunk, 
kormányunk s népünk áldozatkészségét – igazi olimpiai várossá építhetjük 
Budapestet”.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság 1955. június 9-én ült össze Párizsban, 
ahol végleg eldöntötték az 1960-as olimpia színhelyét. A magyarokat Sebes 
Gusztáv, az OTSB elnökhelyettese, és  hivatalból a MOB főtitkára, valamint 
dr. Mező Ferenc NOB-tag képviselte. A vetélytársak közül Mexikó City mel-
lett szólt, hogy abban a térségben még nem volt olimpia és meglehetősen jó 
feltételeket ígértek. A másik „nagyágyú” Tokió volt, hiszen ők már egyszer 
megkapták a rendezés jogát (1940). Lausanne is indult és köztudott, hogy a 
svájci város egyben a NOB főhadiszállása is volt. Azután ott volt Róma, az 
olasz főváros – ahova minden út vezet – már 1908-ban rendezhetett volna 
olimpiát, de különböző gazdasági és természeti csapások (földrengés) miatt 
visszalépett. Azt is be kellett kalkulálnunk, hogy az egész latin világ felte-
hetőleg Róma mellett voksol majd. A korabeli média általában Róma és Bu-
dapest összecsapást jósolt és mi szintén ebben bizakodtunk…

A NOB ülés előtt a párizsi magyar nagykövet kitűnő hangulatú fogadást 
adott a VIP vendégeknek, amelyen megjelent Avery Brundage elnök, aki is-
mételten kijelentette, hogy Budapest technikailag alkalmas az olimpia meg-
rendezésére. A híres Sorbonne-zászlókkal és ötkarikákkal feldíszített nagy-
termében nyitotta meg a francia köztársasági elnök a NOB ötvenedik ülés-
szakát. A titkos szavazás első köre után kiesett Mexikó City, Brüsszel és To-
kió. Továbbjutott: Detroit, Lausanne, Róma és Budapest. A második szava-
zás előtt a szovjet delegáció összehívta a szocialista országok NOB tagjait 
dr. Mező Ferenc kivételével. Bevált sztalinista módszerekkel „meggyőzték” 
az elvtársakat, hogy a budapesti olimpia legfeljebb csak Moszkva után jöhet 
szóba. Így azonban csupán Mező doktor szavazott ránk és Budapest nem ju-
tott be a „döntőbe”! Végül Lausanne és Róma között a harmadik szavazás 
döntött 11 szavazattöbbséggel az olasz főváros kapta az 1960-as olimpiát.

Keserű szájízzel és lakonikus rövid közleményben tudatta a Népsport 
a sportszerető közönséggel: Róma a győztes! Mit tehettünk? Gratuláltunk. 
Mező Ferenc még Párizsban sportszerű nyilatkozatott tett: „hozzá vagyunk 
szokva ugyan a győzelemhez, de el kell viselnünk a vereségeket is…” Elvi-
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seltük. Azzal vigasztalódva, hogy a fiaskó nem a magyar sportnak róható 
fel, hanem a hidegháború forró légkörében kialakult politikai nyomásnak.

Alig egy esztendő múltán azonban újfent feltámadt a remény. Az ötö-
dik kontinens kapta az 1956-os olimpia rendezési jogát, nevezetesen Mel-
bourne. Ahogy a múltban már több olimpia „előjátéka” civakodásba fulladt, 
úgy most Ausztráliában is belpolitikai válság alakult ki az ötkarikás játé-
kok körül. Az új létesítmények építése még meg sem kezdődött, a régiek egy 
része pedig alkalmatlan volt a versenyek lebonyolítására. Kiderült továbbá, 
hogy a lovak beviteli tilalmán kívül lőszert sem engedtek behozni, így a lö-
vészet meg az öttusa is bajba került. A kerékpárpályát 250 méteresre tervez-
ték a szabályos 333 egyharmad helyett. Ez ellen a Nemzetközi Kerékpáros 
Szövetség azonnal tiltakozott. Az evezős és a kajak-kenu sportágak vezetői 
sem fogadták el a távoli Learmouth tavat a versenyek színhelyéül. Brundage 
kemény bírálata után ugyan mindent megígért Lewis Luxton, a NOB auszt-
rál tagja, akit közben kineveztek a „válságstáb” elnökének. Lassan beindult 
az olimpiai építkezés, de azért Damoklész-kardja ott függött egy hajszálon 
a Melbourne-iek feje fölött. Nos, mi arra várva, hogy ez a hajszál elszakad, 
azonnal jeleztük a NOB felé: Budapest hajlandó beugrani! Ebben a „beugrós 
libellébe” már nagy gyakorlatunk volt… Amikor kiderült, hogy más városok 
is kacsintgatnak az 1956-os olimpia felé (pl. Philadelphia), akkor nagy erővel 
beindult a kampány a budapesti olimpiáért. Brundage ultimátummal ment 
Camberrába tárgyalni az ausztrál  kormánnyal. Miután néhány miniszter-
csere és „pénzátömlesztés” történt, egyezségre jutottak, így azután maradt 
az olimpia Melbourne-ben. Több dobásunk nem volt…

Évtizedekig csend honolt a budapesti olimpia körül, legfeljebb néhány 
újságíró tűzte tollhegyre „uborka-szezon” idején. Ilyen fellángolás volt pél-
dául 1979-ben, amikor a Magyar Olimpiai Bizottság vendégeként nálunk járt 
Lord Killanin, a NOB elnöke és sajtókonferenciáján bejelentette: „több város 
is rendezhet olimpiát a jövőben.” Rögtön felpörgött egyesek fantáziája és cik-
kezni (álmodozni) kezdtek arról, hogy meg kellene pályázni Béccsel közösen 
valamelyik olimpiát. A néhai Monarchia szelleme azonban hamar elsuhant 
és a vaskos realitás megakadályozta, hogy komolyabb lépéseket tegyünk az 
olimpiai rendezés ügyében. 

Az Antall-kormány alatt készült sportkoncepció érintőlegesen kitért a 
magyar olimpia problémájára. Arra a kérdésre, hogy rendezhetne-e Buda-
pest ötkarikás játékokat Horváth Balázs tárca nélküli miniszter 1992-ben ezt 
válaszolta: „Elvileg nem lehetetlen. Én úgy érzékelem, hogy a kormány tag-
jaiban is lenne hajlandóság erre a magyar szívhez oly közel álló vállalkozás-
ra. Ha a világkiállítás kedvező tapasztalatokat hoz, egyebek között infrast-
rukturális megújulást Budapesten, jómagam örömmel támogatnám az olim-
piát”. Igen, ekkor a világkiállítás hozta felszínre a 
magyar olimpiát. Erre hivatkozva nyilatkozott dr. 
Aján Tamás, a MOB főtitkára is: „Budapest való-
ban eséllyel pályázhatna 2000 után olimpia ren-
dezésre, ehhez óriási segítség lehetne egy sikeres 
világkiállítás 1996-ban.” Aztán  nemhogy olim-
pia, de még világkiállítás sem lett magyar földön, 
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mivel a Horn-kormány lemondta. Így a fővárosi „infrastrukturális megúju-
lás” máig  várat magára, mint ahogy a négyes metró alagútjának végén sem 
látszik még a fény.

A sokat emlegetett ezredforduló megint mozgásba hozta a budapesti 
olimpiát. A sydney-i olimpia alatt és után a kormány egyre többet emlegette 
a hazai ötkarikás játékokat. Az Orbán-kormány létrehozta Olimpiai Pályá-
zat Előkészítő Bizottságát és komoly kampányba fogott. Rövid idő alatt hét-
százezer olimpiát igenlő aláírást gyűjtöttek össze, majd ünnepélyesen átad-
ták a hazánkba látogató új NOB elnöknek Jacques Rogge-nak. Állami meg-
rendelésre a Pricewaterhouse Coopers 2000-ben elkészítette a megvalósítási 
tanulmányt. Általános szimpátia kísérte az igyekezetet és egyre jobban ki-
rajzolódott az a koncepció, hogy Magyarország következő évtizedének gaz-
dasági fejlesztését az olimpiai tengely köré fonják. Azután jött a 2002-es vá-
lasztás és a politikai fordulat a „kispadra” száműzte a budapesti olimpiát.

2006 elején tizenöt magyar nagyvállalat és több mint száz magánsze-
mély által hivatalosan létrejött a Budapesti Olimpiai Mozgalom (BOM) és 
újból felszínre került a rendezésért való küzdelem. Alapszabálya szerint a 
BOM olyan közhasznú egyesület, amely önkéntes alapon létrehozott önkor-
mányzattal és nyilvános tagsággal rendelkező társadalmi szervezet… köz-
vetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független. 
Célja a budapesti olimpia eszméjének hirdetése, annak a társadalom és a 
döntéshozók általi elfogadtatása; mozgósítás és részvétel a végrehajtási fo-
lyamatban”. A BOM elnökségében a legpotensebb nagyvállalkozók szuper-

Jacques Rogge NOB-elnöknek Orbán Viktor miniszterelnök bejelenti az olimpia-rendezési szándé-
kunkat 2001-ben (Magyar Sportmúzeum)
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menedzsereit fedezhetjük föl. Elnöke, Szalay-Berzeviczy Attila pedig „csalá-
di örökségként” viselte ezt a tisztséget, hiszen ükunokája annak a Berzeviczy 
Albertnek, aki 1895-ben a Magyar Olimpiai Bizottságot alapította és első el-
nöke volt.  

A BOM 2007-ben saját forrásaiból aktualizálta a Pricewaterhouse 
Coopers tanulmányát és – különböző ellenszelekkel dacolva – arra az ál-
láspontra helyezkedett, hogy az ország és a főváros hosszú távú fejlesztési 
koncepcióit úgy kell összehangolni, hogy az vegye tervbe a 2020-as olimpi-
ai játékokat. Ehhez a Szonda-Ipsos által elkészített felmérés szerint a lakos-
ság 77%-a tartós támogatását adta. A megkérdezettek több mint fele a bu-
dapesti olimpia ügyét alkalmasnak tartotta arra, hogy nemzeti egységet te-
remtő téma legyen. Tízből hét ember szerint olimpiai törvényt kell kidolgoz-
ni és valamennyi parlamenti párttal el kell fogadtatni. Majd 2011-ben Bu-
dapest nyújtsa be jelentkezését a 2020-as nyári olimpiai és paralimpiai já-
tékok megrendezésére. Ezt a fővárosiak 70%-a, a megyeszékhelyek lakóinak 

Csepel-sziget: a leendő olimpia virtuális látképe (Magyar Sportmúzeum)
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74%-a, míg a községekben élők 84%-a tartotta jónak. A közvéleményt, de az 
elemzőket is meglepte az, hogy a gazdasági megszorítások ellenére a magyar 
lakosság 61%-a vállalná, hogy 13 esztendőn át évi 4000 forinttal támogatná 
a budapesti olimpiát. 

A tájékoztató adatok birtokában a BOM a Siegler Ügyvédi Irodát bízta 
meg egy olimpiai törvény elkészítésével, amelyet majd a kormánnyal, a fő-
várossal és az öt parlamenti párttal való egyeztetés után az országgyűlés elé 
terjeszt. A fővárossal meg is történt az „egyeztetés”: a budapesti önkormány-
zat közgyűlése 2008 decemberében egyhangúlag elfogadta a 2020-as olimpia 
megpályázását előkészítő törvény tervezetét. Ez a példátlan egység jelez va-
lamit: bármennyire hihetetlen, de az ország és a vezetők jó része bízott ab-
ban, hogy az olimpiai felkészülés kihúzhatja az országot a kátyúból… 

Az évek óta tartó gazdasági válság eszkalálódása és a bizonytalan kiút-
keresés gondjai miatt úgy tűnik, hogy hosszabb távon sem kerül reális kö-
zelségbe a hőn óhajtott budapesti olimpia. Hogy mit hoz a jövő? A legopti-
mistább jóslatok is csupán azt vizionálják, hogy az egész emberi társada-
lom krízishelyzetben van és nem találjuk az adekvát gyógyírt. Ebből a pers-
pektívából nézve nemcsak a budapesti olimpia, de az egész olimpiai mozga-
lom szintén sokadrangú kérdéssé degradálódik. Annyi bizonyos, hogy térsé-
günkben, Közép-Kelet Európában , – ahol még nem volt olimpia – ha egy vá-
ros elnyeri azt (pl. Bécs,  Prága, Bukarest vagy Varsó), akkor ebben a régió-
ban – amennyiben így marad az olimpiai játékok rendezésének alapelve – fél 
évszázadig nem lesz újra olimpia.
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A magyar téli olimpiai központ 
megálmodói

KILLYÉNI ANDRÁS

1940. augusztus 30-án Joachim von Ribbentrop német és Galeazzo 
Ciano olasz külügyminiszter kihirdette a második bécsi döntést, amely 
értelmében Magyarország visszakapta Romániától Észak-Erdélyt, a 
Partiumot, a Bánát-, illetve Szolnok, Szabolcs és Bereg megyék egy részét. 
Észak-Erdély Magyarországhoz való visszacsatolása óriási öröm volt, el-
sősorban a helyi magyarság számára. A döntés értelmében magyar terü-
let lett a Máramarosi-havasok keleti vége, a Radnai-havasok, a Kelemen-
Görgényi-Csíki havasok vonulata, illetve a Hargita hegység. Ezen hegységek 
pedig rengeteg lehetőséget kínáltak olyan sportlétesítmények kialakítására, 
ahol különböző téli sportokat űzhettek a sportolni vágyók. Mivel az „anya-
ország” hegyei nem érték el az 1000 métert, a kárpátaljai és erdélyi hegyek 

Rezumat (Proiectul centrului olimpic de iarnă de la Borşa)
Ca urmare a celui de-al doilea Dictat de la Viena (1940), aproape jumătate din teritoriile care 

au fost acordate României după primul război mondial au revenit Ungariei. Aceste teritorii au creat 
numeroase oportunităţi pentru practicanţii sporturilor de iarnă. Statul maghiar a lansat proiectul 
unui centru al sporturilor de iarnă, construit la nivelul standardelor europene, unde se pot organiza 
competiţii europene sau chiar Jocurile Olimpice de iarnă. Până în 1944, a fost construită o pârtie 
de schi de standarde olimpice, precum şi o trambulină pentru sărituri cu schiurile, una din cele 
mai frumoase şi moderne facilităţi sportive ale perioadei. Din păcate, izbucnirea celui de-al doilea 
război mondial a oprit proiectul, iar lucrările au fost abandonate în vara anului 1944.

Cuvinte cheie Borşa, centrul sporturilor de iarnă, Béldy Alajos, Tárczay Felicides Román, 
cabana Anikó

Abstract (Those who dreamed the Hungarian Winter Olympics Centre) As a result of the Second 
Vienna Award (1940) almost half of the territories which had been given to Romania after the World 
War I were  reattached to Hungary. The recovered Hungarian territories brought along numerous 
opportunities for the fans of winter sports. The Hungarian State supported the of a winter sports 
center of European standards, where international competitions, or even winter Olympics could be 
held. By 1944, the ski run of Olympic standards had been built, as well as the ski jump track, which 
was one of the most beautiful and most modern sports facilities of the period. Unfortunately, World 
War II hindered the action, and in summer of 1944, the constructions stopped.

Keywords Borsafüred (Borşa), winter sports center, Béldy Alajos, Tárczay Felicides Román, 
Anikó-hospice
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remek lehetőséget nyújtottak új sportpályák kialakításához, illetve a kör-
nyék fejlődéhez.

Megindult a visszacsatolt területeken lévő sportlétesítmények feltérké-
pezése, az adott költségvetés függvényében pedig megkezdődtek a legfonto-
sabb felújítások is. A nemzeti bajnokságokba való bekapcsolódás megvalósí-
tásáig minden szakszövetségnek biztosítani kellett azokat a helyi rendezvé-
nyeket, amelyek a rendszeres versenyzést biztosították. Végezetül már 1940. 
október 30-ra elkészült az a felmérés, amely kimutatta Erdélyben hány egye-
sület csatlakozott, ezek keretében hány sportoló működött, az egyes klubok 
pedig milyen pályákkal, termekkel rendelkeztek.1

A magyar sportvezetés egyik célja egy téli olimpiai központ kialakítá-
sa volt. Az 1936-os németországi, Garmisch Partenkirchen-i, játékok pozitív 
példát szolgáltattak. A sportlétesítmények felépítése, illetve a játékok lebo-
nyolítása szempontjából is óriási sikert ért el a német sportvezetés, erre pe-
dig világszinten felfigyeltek. 

A harmincas évek végének, illetve a negyvenes évek elejének a közép-
európai politikai helyzete, valamint a Németországhoz fűződő baráti szálak 
meghozták a reményt, hogy hamarosan Magyarország világversenyeket ren-
dezhessen. A magyar politikai- és katonai vezetés bízott Németország és szö-
vetségesei gyors győzelmében, s reménykedett, hogy a negyvenes évek során 
akár téli olimpiát is rendezhetnek Magyarországon. Ennek érdekében teljes 
mértékben támogatta a magyar síközpontok felújítását, illetve a visszacsa-
tolt területek bekapcsolását a versenysportba. A munkálatokat, minden há-
borús és költségvetési gond ellenére, anyagilag támogatták az illetékes sport-
intézmények vezetői: vitéz Béldy Alajos m. kir. altábornagy, az Ifjúság Hon-
védelmi Nevelésének és Testnevelésének országos vezetője, vitéz dr. Tárczay 
Felicides Román miniszteri osztályfőnök, a Társadalmi Sport és Testnevelés 
vezetője, illetve Schmidt József kormányfőtanácsos, a Sporttelepek és Épü-
letek Országos Főfelügyeletének vezetője.2

Vitéz Béldy (Bruckner) Alajos (Budapest, 
1889. június 8. – Budapest, 1946. december 22.) 
vezérezredes, a kor magyar sportéletének tejha-
talmú vezetője minden lépést megtett a központ 
kialakítása érdekében, neki köszönhetően 1944 
nyaráig anyagi támogatásban részesültek a mun-
kálatok. Béldy, aki Halász álnéven részt vett az 
1906-os interim olimpián, ahol gyorsúszásban 
negyedik lett, osztrák-magyar közös tiszt volt az 
első világháború előtt, vízből mentésért kitünte-
tést kapott. Az I. világháborúban harcolt, számos 
kitüntetést kapott. A Magyar Úszó Szövetség al-
elnökeként a vidéki úszósportot szervezte meg, 
majd a szövetség társelnöke lett. A II. világhábo-
rúban, mint altábornagy, az ifjúság honvédelmi 
nevelésének országos vezetője volt. Megvádolták, 

hogy az ő parancsára vitték a nyugati frontra a magyar ifjakat, amiért a há-

Vitéz Béldy (Bruckner)
Alajos
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ború után kötél általi halálra ítélték, de ezt kegyelemből életfogytiglanra 
módosították. A börtönben megbetegedett és meghalt. 

A sportközpont kialakításában oroszlánrészt vállalt Tárczay Felicides 
Román is. Tárczay Felicides (Budapest, 1888. március 7. – Budapest, 1965. 
december 1.) jogi tanulmányait Pozsonyban, Londonban és Budapesten vé-
gezte. Az 1940-es években miniszteri osztályfőnöki rangban a társadalmi 
testnevelési és sportügyek vezetője a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztéri-
umban, később államtitkára. 1946. március 29-én háborús bűnösként élet-
fogytiglani fegyházra ítélték. 1960. április 1-én közkegyelemmel szabadult.

A nagyméretű építkezéseket Schmidt József (Budapest, 1884 – ?) kor-
mányfőtanácsos irányította. Schmidt ifjú korában versenyszerűen úszott, 
futballozott, vízilabdázott. Az első világháborúban harcolt, majd orosz fog-
ságba esett. Később úszást oktatott, az úszószövetség ügyvezetője, s Testne-
velési Főiskola tanára, az Országos Testnevelési Tanács igazgatója. Kiváló 
szakíró, a Nemzeti Sport munkatársa volt.

A testnevelés és sport militarizálása máig vitatott téma a magyar sport-
történetben. Az Ifjúság Honvédelmi Nevelésének és Testnevelésének Orszá-
gos Szervezetét német mintára szervezte meg a Bárdossy-kormány 1941. au-
gusztus 13-án. A szervezetet Béldy, mint a „legfelsőbb vezető” irányította, és 
ez az elképzelés a birodalmi vezetők számára is hangzatos, megfelelő volt. 
Ugyanakkor a minisztertanács alá rendelt fórum hatásköre gyakorlatilag ki-
terjedt a lakosság honvédelmi feladatokba bevonható valamennyi rétegére. 
A legfelsőbb sportvezető a miniszterek elé terjesztette be elképzelésit, Béldy 
pedig a legjobban tudta kamatoztatni befolyását.

A sport mindig honvédelem – ez volt Béldy működésének jelmonda-
ta. Főleg a második világháború utáni kommunista időszakban ítélték el 
ezért, és felrótták neki, hogy tönkretette mindazt, amit a húszas és harmin-
cas években sikerült elérni sport terén. Ugyanakkor nem szabad elfelejte-
ni, hogy Béldy ilyen irányú munkássága tette lehetővé, hogy a háború elle-
nére a sportot végig támogatták anyagilag. És erre a legjobb példa a nemzeti 
téli síközpont: a gazdasági gondok, a világháború nehézségei ellenére a ma-
gyar állam nagyméretű anyagi támogatással járult hozzá az építkezésekhez 
1941–1944 között. Míg az 1941/42-es szezonban 129775 pengőt költöttek az 
építkezésekre, illetve a pályák kialakítására, addig 1942/43-ban már 479225 
pengő 21 fillért, 1943/44-ben pedig 386511 pengő 
13 fillért utaltak át a síparadicsom építkezéseire.3 
A nagyméretű befektetés jelezte a magyar vezetés 
teljes elkötelezettségét az olimpiai központ kivite-
lezése mellett.

Béldy számos beszédében hangsúlyozta a té-
lisportok honvédelmi jellegét: 1939-től szervezték 
meg az első hegyi alakulatokat, amelyek a hegyvi-
déki határokat kellett megvédjék. Kiemelte, hogy 
a leventéknek, akik majd honvédek lesznek, is-
merni kell ezeket a sportokat annak érdekében, 
hogy a testi és lelki megpróbáltatásokat könnyeb-
ben legyőzzék. Az ifjúságot fiatal kortól tanítani 

A testnevelés és sport mi-
litarizálása máig vitatott 
téma a magyar sporttörté-
netben. Tény, hogy az If-
júság Honvédelmi Nevelé-
sének és Testnevelésének 
Országos Szervezetét né-
met mintára szervezte meg 
a Bárdossy-kormány 1941. 
augusztus 13-án. 
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kell sízni, az alföldi, a hegyektől távol eső ifjak számára pedig biztosítani 
kell mindazokat a feltételeket és létesítményeket, ahol elsajátíthatják a téli 
sportok fortélyait.4 

Béldy és Tárczay Felicides közbenjárására a sport anyagi támogatása 
egy pillanatig sem szűnt meg a háború alatt. Béldyhez fűződött a levente-

bajnokságok bővítése, az iskolai testnevelés hatékonyabbá tétele, a vissza-
csatolt területek sportlétesítményei modernizálásának anyagi támogatása. 
Már a német megszállás idején letartoztatták, majd bujkálnia kellett, a fa-
siszta rendszer ellenséges személyként kezelte. 1945-ben felvetődött, hogy 
a majdani béketárgyalásokra küldendő magyar delegáció katonai szakértő-
je legyen. Ennek ellenére 1945. április 21-én előzetes letartóztatásba helyez-
ték, és a Budapesti Népbíróság 1945. július 20-án meghozott ítéletével kötél 
által végrehajtandó halálbüntetésre ítélte, amelyet vagyonelkobzással és ál-
lásvesztéssel, mint mellékbüntetéssel súlyosbított. A halálos ítéletet végül 
is az államfői jogokat gyakorló Nemzeti Főtanács 1945. augusztus 13-án ke-
gyelemből életfogytig tartó kényszermunkára változtatta, míg mellékbünte-
tésből politikai jogai gyakorlásától tíz évre eltiltották. Nemsokára, 1946. de-
cember 22-én elhunyt a börtönben. A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíró-
sága 1994. november 21-én az ellene emelt vádak alól felmentette. Rendfoko-
zatát a Magyar Köztársaság elnöke 2005. május 1-i hatállyal „posztumusz” 
helyreállította.

Tatár István a Hóvirág sportszálló alapkőletételén
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A sípályák felújításának első lépéseként, már 1940 őszén, megkezdődött 
az erdélyi és kárpátaljai hegyvidék síterepeinek feltárása, valamint ahol le-
hetséges volt, kisebb sípályák megnyitása. Belloni Gyula, a Magyar Sí Szö-
vetség követeként, bejárta Erdélyt és felvette a kapcsolatot a helyi sportegye-
sületekkel, amelyek síszakosztályokat is működtettek, hogy versenyeket 
szervezzenek, a helyi sportolókat pedig ösztönözzék a felkészülésre és ver-
senyzésre. Belloni (Sashalom, 1904. február 6. – Budapest, 1977. június 28.) 
all-round atléta, számos magyar bajnoki címet szerzett atlétikában (mezei 
futás, csapatváltó), sízésben (15 kilométeres sífutás, csapatváltó) és gyeplab-
dában, illetve válogatott kerettag volt a húszas és harmincas években. Részt 
vett az 1928-as amszterdami olimpián 1500 méteres síkfutásban.

Már 1940 őszén felvetődött „a magyar Garmisch Partenkirchen” kiala-
kításának az ötlete. Felkérték Déván Istvánt, hogy járja végig Kárpátalját és 
Erdélyt és tegyen javaslatot, hol lehetne a téli sportok központját kialakíta-
ni. Déván (Pozsony, 1890. november 4. – Kempten, 1977. május 21.) all-round 
sportoló volt, aki részt vett az 1912-es nyári olimpián, ahol 200 és 400 mé-
teres síkfutásban helyezetlenül zárt, majd a 1924-es téli olimpián a 18 ki-
lométeres klasszikus stílusú sífutásban 31. helyen végzett, az északi össze-
tettben pedig feladta a versenyt. Újságíró, lapszerkesztő, több sportkönyvet 
szerkesztett. 1944-től haláláig Németországban élt.

Déván, több havi tanulmányút után, a Radnai-havasokat jelölte meg 
helyszínül, Borsa község közelében. A Sí Szövetség bizottsága 1941. októ-
ber 23-án a helyszínre utazott és minden szempontból alkalmasnak találta 
Borsafüredet, amely 830 méter magasan, hódús és szélcsendes helyen feküdt 
a Radnai-havasok északi részén. Hamarosan megkezdődött a „Magyar Nem-
zeti Téli Sportközpont” kiépítése, első lépésként a lesiklópályát alakították 
ki, így itt gyakorolt a magyar lesikló válogatott, ugyanakkor itt tartották meg 
az első símester-képző tanfolyamokat is.5 

Borsafüred minden szempontból megfelelt a kor elvárásainak: 650 mé-
ter magasságig vonaton, 850 méterig pedig országúton is elérhető volt, a 
hegyoldalakon kezdők és haladók egyaránt találhattak lesiklási lehetőséget. 
Általában novembertől április végéig lehetett sízni. Ugyanakkor a téli tu-
rizmusra vágyókat óvatosságra intették a szakértők, hiszen a jelölés nélkü-
li részek igen veszélyesek. Középhegységhez szokott síelőink és téli turistá-
ink azonban korántsem mozoghatnak oly felelősség nélkül a magyar sípara-
dicsomban, mint azelőtt megszokott hegyeink közt tették. Egyszerűen azért, 
mert a körülbelül 2000 m gerincmagasságú hegység télen valódi magashegy-
séggé lép elő, a Kárpátok zordabb klímája és hegységünk kevéssé feltárt álla-
pota miatt. Ez a körülmény a túristáktól mindazon jártasságokat megkíván-
ja, melyekkel az Alpok 3000-esei közt kell rendelkezni annak, aki örömet is 
szeretne találni egy-egy sítúrája során.6

Borsafüred kezdettől fogva igen népszerű és látogatott volt, télen, a sí-
zők körében, nyáron a turisták körében. Népszerűségéhez, a gyönyörű tá-
jakon és remek sípályákon kívül, hozzájárult, hogy a Magyar Állam Vas-
utak gyorsvonat járatot működtetett Budapest és Máramarossziget között, 
ahonnan személyvonat közlekedett Borsára. Emellett a Magyar Sí Szövetség 
menedékháza már 1941-től szállást biztosított télen-nyáron egyaránt. A 830 
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méter magasan fekvő menedékházban egy tizennyolc ágyas szoba állt ren-
delkezésre a férfiak számára, illetve egy nyolc ágyas a hölgyek részére.

A síközpont kiépítésének lelkes támogatója volt Szent-Györgyi Albert 
(Budapest, 1893. szeptember 16. – Woods Hole, Massachusetts /USA/, 1986. 
október 22.) kémikus is, aki harmincas években izolálta a C- és a P- vitamint. 
Munkásságát 1937-ben orvosi és élettani Nobel-díjjal ismerték el. Az egyet-
len magyar tudós, aki magyarországi tudományos tevékenységéért kapta ezt 
a magas kitüntetést. 1931–45 között a szegedi, ezután pedig két évig a bu-
dapesti tudományegyetem professzora. 1947-ben elhagyta az országot és az 
Egyesült Államokban telepedett le, ahol az Izomkutató Tudományos Intézet 
tengerbiológiai laboratóriumának igazgatója, majd a Darthmouth-i Egyetem 
professzora volt.

Szent-Györgyi a sport és a testnevelés egyik elkötelezett híve volt Ma-
gyarországon. Számos írásában, előadásában buzdította a magyar vezetést, 
hogy a sportot használja fel az ifjúság nevelése érdekében, hiszen életerős, 
tettre kész, érdeklődő ifjakat kell nevelni. A Cambridge-i egyetemen dokto-
rált kémikus példaként az angol egyetemeket említette, ahol kevesebb tan-
anyag mellett az egyetemi sportpályákon embert faragnak a fiatalokból. A 
sport az nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is a legerőteljesebb és legne-
mesebb nevelő eszköze – valotta.7 Szent-Györgyi már a harmincas években 
támogatta a síszövetség munkáját, majd 1940-től a borsafüredi síközpont ki-
alakításának egyik szellemi vezére volt. Évente hosszabb időt töltött pihe-
néssel és sízéssel itt. 

Az „Olimpia lesiklópálya” felavatására 1941. karácsonyán került sor. 
Budapest Nyugati pályaudvaráról indult egy csapat Borsafüredre, közöttük 
a magyar lesikló-válogatott edzője és tagjai, illetve a Magyar Sí Szövetség 
képviselői. A csapat meglepődött, amikor a borsai vasúti megállóban még 
alig hat centiméteres hóréteget találtak, ám az 1660 méteres magasságról in-
duló pályán már 40 centiméteres friss hó volt a régi hókérgen. A startot a 
Magaskőn helyezték el, érkezés a Melegpatak medrénél 830 méteres magas-
ságban, így a pálya szintkülönbsége 830 méter, hossza 2840 méter. A pályá-
nak létezett egy alternatívája is, amely 1200 méter magasságnál eltért, és a 
Melegpatak-, Sziklás- és az Ezüstpatak völgyek torkolatához ért ki (2500 mé-
ter hosszú).

A pálya felavatásán részt vett a síszövetség ügyvezető alelnöke, Ta-
tár István is. Tatár (Léva, 1894. november 17 – Budapest, 1985. március 24) 
sportvezető, tanár a Budapesti (Budai) Torna Egylet (BBTE) all-round spor-
tolója, titkára, majd főtitkára, 1936-tól a Magyar Atlétikai Szövetség főtit-
kára, 1929-től pedig a Magyar Sí Szövetség ügyvezető alelnöke volt. Szá-
mos sportcikke jelent meg évkönyvekben, társszerzője (Demény Károllyal) a 
BBTE fennállásának 60. évfordulójára kiadott egyesület-történetnek. A Test-
nevelési Főiskolán az edzőképző tanfolyamok előadója volt.

Tatár kiemelte, hogy a magyar sportvezetők lelkes támogatása mellett 
sikerült rövid idő alatt megnyitni a lesiklópályát, amely így új korszakot nyit 
a magyar sísport történetében. Egyedüli hiányossága, hogy hiányzik a felvo-
nó, de már a drótkötélpálya kivitelezése is tervbe van véve. 1942 nyarán, az 
Országos Sport Központ (OSK) anyagi segítségével, kibővítették a Magyar Sí 
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Szövetség menedékházát. Sikerült befejezni a lesiklópályákat, ugyanakkor 
megkezdődött a nagy síugrósánc kiépítése. Felsővisón újabb korszerű szál-
láshelyet létesítettek, a Magyar Országos Véderő Egylet (MOVE)8 „Borsve-
zér” menedékházát, amely 60 férőhelyes volt. 

1942 legfontosabb eseménye a Magyar Sí Klub (MSK) „Anikó” mene-
dékházának felavatása volt. A Radnai-havasok 1600 méteres magasságában, 
a Lóhavas oldalában, a legnehezebb körülmények között épült fel az első 
európai színvonalú magashegyi menedék-
ház Benedek Frigyes (Budapest, 1905. de-
cember 10. – ?) mérnök, műegyetemi ad-
junktus, tervei alapján. Benedek a fővá-
rosi műegyetemen szerzett építészmérnö-
ki oklevelet, tanársegéd, majd adjunktus  
volt a Magasépítési Tanszéken. A Magyar-
Osztrák Alpesi Egyesület társelnöke  volt 
1934-ben. 

A menedékház kivitelezésében Bene-
dek a kor legmodernebb építkezési tech-
nikáit alkalmazta, mind belső elrendezé-
sében, mind az építkezésben egyedit al-
kotva. Huszonhét vendég részére biztosí-
tott hálóhelyet, illetve hideg-meleg vizes 
zuhanyt, így nem csoda, hogy az év túl-
nyomó részében teltház volt. A vendége-
ket három hatágyas, illetve három három-
ágyas szobában szállásolhatták el. A hat-
ágyas vendégszobákban emeletes ágyak-
ban lehetett aludni, ugyanakkor a felsző 
ágyak felhajthatóak voltak. A vendégek 
egy harmincöt személyes étteremben ét-
kezhettek. Az épület 16 centiméter vastag 
gerendafából épült, a szigetelést kátránypapírral és 3 centiméter vastagságú 
nádpadlóval oldották meg. A tetőzet sűrűgerendás födém és horonynélküli 
zsindely. A fürdőszobába a menedékháztól 300 méterre fakadó forrás bizto-
sította a vizet.9

Az építkezés kezdetekor, 1942 júliusában, a Magyar Sí Klub 5800 pen-
gő összeggel rendelkezett. Az egyesület tagjai adakozás és kamatmentes köl-
csön formájában 53149,85 pengőt bocsátottak a menedékház építését irányí-
tó bizottság részére. Az összeg nagyobb részét Iglauer László, az egyesület 
alelnöke, biztosította (23346,27 pengő) kamatmentes kölcsön formájában, 
emellett 5000 pengős adományt is tett. A hiányzó, majdnem 40000 pengőt 
az OSK biztosította, Tárczay Felicides közbenjárására, így az építkezés vég-
ső költsége 96546,27 pengő volt. Ehhez hozzájárult a Magyar Sí Szövetség is, 
amely erdei utat építtetett a menedékházhoz, illetve egy kisebb lesiklópályát 
is kialakított a közelben.

MOVE Borsvezér menedékháza
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Iglói (Iglauer) László Pál (Budapest, 1902-?) síző, sportvezető, számos 
magyar és külföldi lesiklóverseny győztese volt a húszas- és harmincas 
években. 1929-től tulajdonosa a Szék és Faáru Gyárnak, a harmincas évek-
ben feleségül vette Eleőd Anikót. A negyveneses években több évig az alpe-
si férfiak szövetségi kapitánya, 1948-ban feleségével elhagyták az országot, 
Dél-Amerikában éltek, majd visszatelepülnek Európába.

Az építkezés sikeres kivitelezésében az MSK számos tisztviselője vál-
lalt szerepet. Delmár Walter 2000 pengőt adományozott, emellett 17000 
pengőt biztosított kamatmentes kölcsön formájában, míg az OSK átutalta 
támogatását. Delmár (New York, 1893. december 28. – Bern, 1949.decem-
ber 16.) mérnök, all-round sportember, nemzetközileg ismert autó- és motor-
versenyző volt. Sízett, már 1913-ban sítanfolyamot vezetett Körmöcbányán. 
Közel tíz évig (1943-ig) vezette a Magyar Sí Klubot. Társtulajdonosa volt a 
Dunakotró Vállalatnak.

Az Anikó menedékház

Az Anikó menedékházat 1942. 
november 23-án avatták a kor ne-
ves magyar bajnoknője, Iglóiné 
Eleőd Anikó jelenlétében, ugyan-
akkor őróla nevezték el. Eleőd Ani-
kó (Körmöcbánya, 1908. november 
11. – Bregenz, 2003. április 12.) al-
pesi síző iskolai tanulmányait rész-
ben Svájban végezte, ahol síző tudá-
sát is a legjobb körülmények között 
csiszolhatta. 1930 és 1948 között 19 
egyéni bajnoki címet szerzett. Részt 
vett az 1948-as téli olimpián (negy-
venévesen), ahol műlesiklásban 22., 
lesiklásban 36. helyen végzett, míg 
az alpesi összetettben feladta a ver-
senyt. Ezután Dél-Amerikába, majd 
Ausztriába költözött.

Az eseményen Báthory-Hüttner 
János, a Magyar Sí Szövetség elnö-
ke, köszönetet mondott a Magyar 
Sí Klubnak, hogy anyagi és erkölcsi 
erőfeszítésével szakszerű sportolá-
si lehetőséget biztosított a télisport-
ok rajongói számára. „Ezt az otthont 
örökké meg fogjuk tartani!”10 – hang-

súlyozta a szövetség elnöke. Az eseményen részt vett Tárczay Felicides Ro-
mán és Schmidt József is.

Báthory-Hüttner (Budapest, 1896. – Sao Paulo, 1954. szeptember 20.) az 
első világháborút végigharcolta, majd A Stádium Irodalmi és Nyomdai Vál-
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lalat majd a Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt. vezérigazgatója, az Esti Újság és 
az Egyedül Vagyunk felelős kiadója. Az Országos Magyar Sajtókamara alel-
nöke, tagja volt a Nemzeti Sportbizottságnak, elnöke a Magyar Sí Szövetség-
nek. 1945-ben Németországba távozott, a háborús bűnösök listájára került. 
1948-ban kivándorolt Brazíliába.

A sportvezetés számára óriási gondot jelentett a síparadicsom telké-
nek kisajátítási módja. 1943. februárjában egy értekezletet tartottak, me-
lyen Schmidt József kiemelte, hogy a telkek kisajátítása évekig eltarthat, hi-
szen egy hold területet 250-350 pengőért lehetett vásárolni.11 Nagy Vilmos 
Honvédelmi Miniszter véleménye szerint a borsafüredi sportközpontra nem 
volt szükség, többször emlékeztette az érintetteket, hogy háború zajlik. Az 
építkezésekhez szükséges döntésre végül a minisztertanácsot kérték fel, ám 
Szinyei Merse Jenő kultuszminiszter elnapolta a döntést. Béldy Alajos vi-
szont ragaszkodott a sportközpont felépítéséhez, így az 1943. április 7-én tar-
tott osztályvezetői értekezleten ismét megvitatták a telekvásárlás gondolatát. 
Béldy hangsúlyozta, hogy az építkezések folytatódnak, ha kell akár egy ma-
gánvállalkozás keretében. Mivel a telek vásárlása helyi uzsorásokat támo-
gatta volna, a zsidó és a román tulajdonosok pedig nem engedtek az árból, az 
értekezlet résztvevői végül úgy döntöttek, hogy a vármegye ispánját és alis-
pánját is bevonják a kisajátítási folyamatba. Béldy egyértelművé tette, hogy 
Borsafüred kiépítése folytatódik, így a kormány képviselői és a helyi veze-
tők, Jurka Fláviusz főispán és dr. Dudinszky Béla alispán, a helyszínen ke-
restek megoldást.12 A főispán és alispán közbenjárására Borsa község telket 
adományozott a központ számára, az építkezések pedig folytatodhattak, jó-
val nagyobb ütemben. Ehhez nagymértékben hozzájárult a sportvezetés ál-
tal folyosított anyagi támogatás is.

1943. áprilisában történt a korszerű sportszálló alapkőletétele. A Hóvi-
rág szálloda terveit szintén Benedek Frigyes készítette, a kivitelezés is az ő 
irányításával történt. A háborús viszonyok ellenére merész terveket szőttek 
a sportvezetők: a szálló kerüljön tető alá 1943. őszéig. A vendégek kényelme 
érdekében a központi fűtést koksz-égetéssel oldották meg, emellett számos 
szobában és helyiségben kisebb kályhát helyeztek el arra az esetre, ha a köz-
ponti fűtés nem működik.

1943 folyamán lázas munkálatok folytak az ugrósánc kivitelezésében 
is. A sánc tervét is Benedek Frigyes készítette a nemzetközi szövetség elő-
írásainak figyelembe vételével. A kivitelezés során 10000 köbméter földet 
mozdítottak el, a sziklás terep miatt ennek egy részét robbantással oldották 
meg. A hatalmas kő- és földtömeget nehéz körülmények között, 38 fokos lej-
tőn távolították el. A szakszerű munkát Széchy Endre építkezési vállalata 
kivitelezte Bonta József mérnök irányításával, és az év folyamán állandóan 
többszáz munkás dolgozott. 

1944. februárjára a teljes kivitelezési munkálatot befejezték. A sánc is 
az Olympia nevet kapta, akár a lesiklópálya. Méreteit tekintve a kor negye-
dik, Európának pedig a legnagyobb ugrósánca volt. Korabeli leírás szerint a 
kifutó átmenete és íves ellenlejtője tökéletes. Külön szépsége a sáncnak, hogy 
fa vagy vasépítmény (torony) nélkül épült, majdnem teljesen ráfekszik a terep-
re s a töltés, illetve bevágás legnagyobb magassága négy méter. Csak a kifu-
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tó végén épült ellenlejtő végső magassága éri el a tizenkét métert, de kiképzé-
se révén ez is kellemesen illeszkedik bele a környezetbe. A sánc berendezése 
kiváló. Az indulás helyén épült melegedő-viaszoló épület, az ötemeletes, fából 
épült pontozóbírói torony, az asztal, a feljárat, a lépcsőzet mind-mind nem-
csak sportszempontból kifogástalan, hanem a sánccal együtt tájilag is tarto-
zékaivá vált a festői vidéknek.13

Az olimpia nagysánc

Az ugrósánc tervesésében Przestalsky Stanislaw (eredeti családneve 
Marusarz) lengyel ugró, a magyar síugró válogatott edzője nyújtott szakmai 
segítséget. Przestalsky részt vett az ugrósánc helyének kijelölésében, majd a 
tervezést gyakorlati tanácsokkal, az építés során felmerült kérdések megol-
dását szaktudásával támogatta. 

Stanislaw Marusarz  (Zakopane, 1913. június 18 – Zakopane, 1993. ok-
tóber 29.) 1932-ben, tizenkilenc évesen, a téli olimpián síugrásban 17., 1933-
ban Innsbruckban a világbajnokság északi összetett versenyben 6., az 1936-
os téli olimpián, északi összetettben a 7., síugrásban 5., 1938-ban Lahtiban a 

világbajnokságon 
síugrásban ezüst-
érmes lett. Sport-
pályafutása so-
rán öt olimpián 
vett részt. 1956-
ban, Cortina d’ 
A m p e z z o b a n , 
neg y venhá rom 
évesen előugró-
nak kérték fel, 
majd 1966-ban a 
négysánc verseny 
show műsorában 
ötvenhárom éve-
sen mutatott be 
egy 66 méteres 
ugrást. Személyé-

vel kapcsolatos érdekesség, hogy 1939-ben, amikor Hitler lerohanta Lengyel-
országot, Stanislaw azonnal a földalatti lengyel hadsereg tagjaként harcolt 
a németek ellen. 1940-ben elfogták, börtönbe zárták, majd halálra ítélték. 
A börtönből azonban sikerül megszöknie és bonyolult körülmények között 
Magyarországra menekült. Itt élt a háború végéig, és Przestalski Stanislaw 
néven ő foglalkozott a magyar síugrókkal, illetve segítette a Síszövetség 
szakmai munkáját.14

A sánc avatóversenyére 1944. február 20-án került sor, a magyar síbaj-
nokság keretében. A háromnapos verseny fénypontját az „olimpiai sáncava-
tó nemzetközi ugróverseny” jelentette, amelyen – a háborús nehézségek elle-
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nére – két német és egy norvég neves versenyző is indult. A versenyt a német 
Sepp Weiler nyerte honfitársa, Heinrich Klopfer, illetve Rész Mihály előtt. 
Versenyen kívül ugrott Przestalsky 
Stanislaw is, akinek első ugrása 73, 
második pedig 88 méter volt. Így a sánc 
első nemzetközi csúcsa 88 méter, ma-
gyar csúcsa pedig 68 méter volt.15 Ilyen 
szép sáncról még nem is ugrottam – ör-
vendezett a verseny után Weiler, a győz-
tes –. Olyan, mint egy álom!16

A tervezett téli sportközpont szá-
mos létesítménye elkészült 1944 nya-
rára: sípályák, ugrósánc, szálláshelyek. 
Kivitelezés előtt állott a sportszál-
ló és a drótkötélpálya. Az infrastruk-
túra szempontjából vasúton és ország-
úton is elérhető volt, bár itt is számos 
befektetést terveztek. Következett vol-
na a sportpályák, a tribünök, az úszó-
medencék kiépítése, illetve újabb szál-
lók, villák, éttermek és egy kaszinó ki-
vitelezése. Az építkezések anyagi alap-
jának biztosítása érdekében a Magyar 
Sí Szövetség örökzöld szobákat kínált 
megvételre a Magyar Nemzeti Téli-
sport Központban. Borsafüredet, mint 
a Radnai-havasok gyöngyét javasolták 
a sízőknek, ahol a téli idény százhúsz 
napot tart. A sportszálló építkezése is tervszerűen zajlott. A falak és a tető-
zet elkészült, a belső kivitelezés pedig jól haladt. Az elektromos erőműtelep, 
a fűtés, illetve a vízvezeték hálózaton dolgoztak a szakemberek, Magyaror-
szág első sífelvonója is szinte készen állott. Ekkor minden jel arra mutatott, 
hogy minimális munkával hamarosan befejeződik Kelet-Európa legnagyobb 
téli síközpontja. A borsafüredi Anikó-menedékházunk messze a várakozáso-
kon felül teljesítette hivatását. A szándék tiszta és nemes volt, a munkát ál-
dozatos kollektív szellem hatotta át, ezért az eredmény igazságosan nem le-
hetett más, mint amilyen az első fennállási év alatt volt. Csaknem állandó-
an telt ház szolgáltatta húsvét utánig és kora ősztől fogva ritkán látott bősé-
ges hótakaróval a sportsíelők fejlődését és erősödését, versenysíelőinknek pe-
dig többízben adott házunk teljesértékű edzési lehetőséget, úgyhogy e téren 
csak menedékházunk létezése tudta azokat az előkészülési feltételeket meg-
adni, melyeket régebben külföldön kellett megkeresnünk.17 

A világháború közbelépett és meggátolta a sítelep továbbfejlesztését. 
1944. augusztus 23-án a bukaresti vezetés átpártolt a szövetségesek olda-
lára. 1944. augusztusában a front elérte Erdélyt, majd hamarosan a szovjet 
és román csapatok előretörésével a harcok Máramarossziget környékén zaj-
lottak már. Az Anikó-menedékház felavatásának második évfordulóját már 

Stanislaw Marusarz (Przestalsky)
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nem lehetett megünnepelni, a csaták során a román és szovjet csapatok fel-
gyújtották az Anikó-menedékházat, amely teljesen elpusztult.

A második világháborút lezáró, 1947. február 10-én kihirdetett, párizsi 
béke érvénytelenítette a bécsi döntéseket, szentesítette az 1938. január 1-én 
létező határokat. Románia kommunista vezetése az adott politikai és gazda-
sági helyzetben nem tekintette prioritásnak a borsafüredi központot, így so-
hasem folytatódtak a munkálatok. A pályák megmaradtak és számos nem-
zeti és nemzetközi síversenyt bonyolítottak itt le a következő évtizedekben. 
Az ugrósáncot is használták, majd a nyolcvanas években egy kisebb sánc is 
épült mellé. A menedékházakat fokozatosan lebontották és szállodák épül-
tek helyükön, ennek ellenére Borsafüred sohasem lett nemzetközi télisport-
központ.
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Cseh László, a 2008-as olimpián szerzett érmeivel (Nemzeti Sport)
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A sport és a televízió
közös története

VÁRHEGYI FERENC

A médiáról
Roger Silverstone, angol médiakutató szerint: „Mivel ma az emberek kö-

zötti kapcsolatok nagyban függnek elektronikus közvetítésüktől, az egymás-
hoz, egymás gondolataihoz, érdekeihez és eszményeihez való viszonyulásunk 
pedig attól, hogyan fejeződnek ki ezek a médiában, és mivel ez a média el-
ismerten megváltoztatta ezeknek a kapcsolatoknak a léptékét, el kell fogad-
nunk a kihívást.”1

Amennyiben elfogadjuk Silverstone véleményét a médiának az emberi 
kapcsolatokra gyakorolt hatásáról, át kell gondolnunk a sportról való isme-
reteinket és a sportvilággal való kapcsolatunkat is. A sporttal való szemé-
lyes kapcsolatunk, élményanyagunk mellett egyre jelentősebbé válik a mé-
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constituind în acelaşi timp o afacere importantă. Articolul prezintă începuturile televiziunii şi a 
transmisiunilor sportive în Ungaria, respectiv evoluţia afacerii legate de acestea, din prisma 
Comitetului Internaţional Olimpic.

Cuvinte cheie
sport, televiziune, Televiziunea Maghiară, Comitetul Internaţional Olimpic

Abstract (The public history of sport and television)
The television and sport have an important infl uence for the history of each other. Due to the 

development of television the reach of sport became a high level in the world and the television 
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dia által közvetített sportélmény, amely nemcsak 
az egyénre van hatással, hanem befolyásolhatja, 
vagy meghatározhatja az emberek közötti szemé-
lyes kapcsolatok kialakulását, vagy alakulását is. 
A televíziós sportközvetítések hatására létrejövő 
szurkolói csoportok, úgynevezett „fan klubok” jó 
példái ennek. A legnagyobb labdarúgókluboknak 
(Manchester United, Real Madrid, FC Barcelona, 
Bayern München, vagy Forma–1-es csapatoknak, 

pl.: Ferrari, McLaren, stb.) világszerte vannak rajongói, akik nem azért vál-
tak szurkolókká, mert a helyszínen látják csapatuk mérkőzéseit, versenyeit, 
hanem a média közvetítése révén kapcsolódnak hozzájuk érzelmileg. Ezek a 
szurkolók a személyes információcsere mellett az elektronikus média által 
kínált lehetőségeket is kihasználva osztják meg egymással az élményeiket, 
gondolataikat (internet, interaktív televíziós adások, mobiltelefon). 

A média hatása azonban nemcsak a szurkolók közötti kapcsolatokban, 
hanem az egyének tudásában is jelentkezik. Az emberek sporttal kapcsola-
tos ismeret- és élményanyagának jelentős része a médiából származik. Né-
hány országot, földrajzi területet leszámítva, a média az emberek sokaságát 
éri el. Az emberi kapcsolatokra, tudásra gyakorolt hatása mellett a médiának 
igen komoly szerepe van a sportüzletben is. A médiából és azon belül is el-
sősorban a televízióból a sportba áramló bevételek korábban elképzelhetet-
len mértékben változtatták meg a sportgazdaságot, és növelték meg a sport 
pénztermelő képességét. 

Ebben a cikkben ezért a gazdasági vetület is hangsúlyt kap. A televízió 
nemcsak az emberek sporttal kapcsolatos élményeire és ismereteire hat, ha-
nem a sportgazdaság egyik megkerülhetetlen szereplője is. A sport és a tele-
vízió közös történetében, kapcsolatában tehát a gazdasági kérdéseket is vizs-
gálni kell.

Egykor és ma
„Hatvan évig televízió nélkül csináltuk. Nagyon jól megleszünk nélküle 

még hatvan évig!” (Avery Brundage, 1956., Cortina d'Ampezzo2)

Avery Brundage, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke az 1956-os 
téli olimpia megnyitó ünnepségén mondta ezeket a szavakat, amikor a fák-
lyát vivő sportoló megbotlott és elesett egy televíziós kábelben. A láng ki-
aludt, a fáklyát újra kellett gyújtani. 

Avery Brundage kifakadása érthető. Az ezt követő évtizedek azonban 
gyökeres változást hoztak a sport és a televíziózás kapcsolatában. Kiderült, 
hogy sem az olimpiai, sem pedig a sportmozgalom nem lehet meg a televí-
zió nélkül.

… „ az NBC Barcelonából 161 órát közvetített, rendkívül magas nézett-
ség mellett. Ezért természetesen fizettünk is, nem is keveset. S ha valaki fizet, 
akkor bizonyos mértékben követelhet is. Az NBC az elmúlt 10 esztendőben 
durván 1200 millió dollárt adott a sportnak. Ennek a pénznek a döntő több-
sége csakis a sportba áramlott vissza. Így állítom, hogy a sportnak összessé-
gében, egyes sportágaknak különösen sokkal jobban kellene alkalmazkod-

Ebben a cikkben ezért a 
gazdasági vetület is hang-
súlyt kap. A televízió nem-
csak az emberek sporttal 
kapcsolatos élményeire és 
ismereteire hat, hanem a 
sportgazdaság egyik meg-
kerülhetetlen szereplője is. 
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nia a televízió igényeihez. S anélkül, hogy a televízió jelentőségét eltúloznám, 
határozottan kijelentem, hogy a sport ma már nem létezhet televízió nélkül.” 
(Alex Gilady, 19953)

Alex Gilady, amerikai televíziós szakember gondolatai már a sport és 
a televízió viszonyának jelentős átalakulásáról tanúskodnak. Ebben a kap-
csolatban a televíziózó szerepe nem mindig egyértelműen pozitív. A 2008-as 
pekingi olimpia úszóversenyeinek időpontját az amerikai televíziósok igé-
nyeinek megfelelően úgy alakították ki, hogy az USA lakosságának nagy 
része a nekik kedvező, európai idő szerint délelőtti időpontban láthassa 
Michael Phelps döntőit. Az európai úszók felkészülését emiatt át kellett ala-
kítani, hogy az élettanilag számukra kedvezőtlen időpont ellenére is csúcs-
teljesítményre legyenek képesek. Ebben az esetben azt látjuk, hogy az erős 
vevő (amerikai televíziós társaság) érvényesíteni tudta az érdekeit az eladó-
nál (Nemzetközi Olimpiai Bizottság). 

Trendek
A felmérések szerint a televízió nézésre fordított idő világszerte nő. 

2010-ben az adatok szerint az emberek világszerte napi 192 percet (3 óra 
12 percet) töltöttek el a televízió készülékek előtt. Az Egyesült Államokban 
2009-ben ez az adat napi 280 perc (4 óra 40 perc), amely 3 perces emelkedést 
jelent 2008-hoz képest. Magyarországon ez az érték 2010-ben napi 284 perc 
(4 óra 44 perc) volt, amely 16 perces növekedést mutat 2009-hez képest. 4

Pars Krisztián, 2008 olimpiai ezüstérmes kalapácsvetője (Nemzeti Sport)
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Nyilvánvaló, hogy ezek a magas számok az 
aktív sportolás és az egészségmegőrzés szempont-
jából kedvezőtlenek.

A magyarországi sportmozgalomnak egy-
mással ellentmondásos érdekei vannak a televízi-
ózásban. Az utánpótlás biztosításának és a sport-
ágak életben maradásának érdekében már egy-
re fiatalabb korban megindul a gyerekekért foly-
tatott verseny a sportágak között. A sportegyesü-
letek célja, hogy a gyerekeket felállítsák a televí-

zió elől, megfelelő alternatívát kínálva a szórakozásra és az egészséges élet-
módra. Ugyanakkor a sportágak nagy része szeretne részesülni a televíziós 
sportközvetítésekből származó népszerűségből, és a közvetett, vagy közvet-
len anyagi haszonból. Érdekük, hogy az adott sportág, esemény képernyő-
re kerüljön. A jelen és a jövő egyik kérdése, hogy a sportmozgalomnak sike-
rül-e kihasználnia a televízió nyújtotta előnyöket és kiküszöbölnie a túlzott 
mértékű televízió nézésből fakadó hátrányokat. 

Ez a fajta kihívás nemcsak Magyarországon, hanem más országokban is 
komoly feladat elé állítja a sportéletet. A kimutatások szerint a vásárolt tele-
víziókészülékek száma világszerte folyamatosan nő. Indiában 2001-ben a la-
kosság egyharmadának volt televíziókészüléke, 2010-ben már a lakosság fele 
rendelkezett tévével.  Kenyában a tévé penetráció 2005-2009 között 60%-ról 
70%-ra nőtt. 5

Vezető televízió műsorok
A szervezett, minőségi versenysport a piaci körülmények között ma 

már egyre nehezebben él meg a televízió érdeklődése nélkül. A hagyomá-
nyokra és az értékekre való tekintettel természetesen életben lehet tartani 
olyan komoly televíziós érdeklődést nem keltő sportágakat, mint például az 
öttusa, a vízilabda, vagy a vívás, de a nemzetközi televíziós piacon ezek hát-
rányos helyzetben vannak. Megállapítható, hogy a sportágak, sportesemé-
nyek között komoly verseny zajlik a televíziók kegyeiért. Fontos tudnivaló, 
hogy a sportágaknak, sporteseményeknek nemcsak egymással, hanem más 
televíziós műsorokkal is meg kell küzdeniük a megjelenésért.

Mennyire alkalmas tehát a sport a televízióban való megjelenésre?
Ennek megállapításához először is azt kell tisztázni, hogy az emberek 

miért néznek televíziót. Whanell, (1992) a kutatásai alapján három csoport-
ba sorolta az okokat: az információ iránti igény, a szórakozás iránti igény, a 
dráma iránti igény. A sport abban a szerencsés helyzetben van, hogy önnön 
természeténél fogva megfelel ezeknek a követelményeknek. Természetesen 
nem mindegyik sportág egyforma mértékben, és nem minden földrajzi terü-
leten – így a globális erőviszonyok mellett a helyi sajátosságok is jellemzik, 
befolyásolják a sportágak televíziós megjelenési képességét, erejét.

Ma világszerte a zenei tehetségkutatók és a labdarúgás játszanak veze-
tő szerepet a televíziós műsorokban. A felmérések alapján a 2010-es dél-afri-
kai labdarúgó világbajnokság a történelem legnézettebb televíziós eseménye 
volt. A mérkőzéseket átlagosan 400 millió tévénéző követte figyelemmel. A 

A kimutatások szerint a vá-
sárolt televíziókészülé-
kek száma világszerte fo-
lyamatosan nő. Indiában 
2001-ben a lakosság egy-
harmadának volt televízió-
készüléke, 2010-ben már a 
lakosság fele rendelkezett 
tévével. 



57

KÖZELKÉP

Spanyolország-Hollandia döntőt Magyarországon az MTV adatai alapján 2,5 
millióan látták. 6 

A sport az Egyesült Államokban is vezető helyet foglal el a televízió mű-
sorok között. A 2011-es NFL döntőt (Superbowl), a Green Bay Packers – Pitts-
burgh Steelers összecsapást a felmérések szerint 111 millió televíziónéző kö-
vette figyelemmel, ami új rekord az amerikai televíziózás történetében.7

Ezek a számok jól mutatják a televíziózás fontosságát, és azon belül a 
minőségi sportesemények iránti érdeklődés nagyságát. 

Így kezdődött
Talán a televíziózás úttörői sem gondolták volna, hogy a kísérleteik nyo-

mán milyen fontos médiummá válik a televízió. Mielőtt ezt a folyamatot sor-
ra vesszük, nézzük meg, mit is jelent maga az a szó, hogy televízió.

A televízió szó, a görög tele és a latin visio szavak összeolvadásából jött 
létre. Jelentése: távol látni, távollátvány. (Nagy, 1977) Ez a meghatározás 
azonban sokat változott az évtizedek során. McQuail (2003) például a követ-
kezőképpen definiálja a fogalmat: a televízió azon szervezett eszköz, amely 
nyitottan, távolra, sok befogadónak, rövid időtávon belül juttat el üzenetet, 
illetve vonhat be szélesebb tömegeket kommunikációs interakcióba. 8

Ez a meghatározás is azt mutatja, hogy a televízió az életünk szerves ré-
szévé vált.

Hogyan is kezdődött tehát ez a történet, és hogyan kapcsolódott a sport 
a televíziózáshoz?

A rádiózás
A legjelentősebb kezdő lépés a rádiózás feltalálása volt. Marconi és má-

sok sikeres rádiótávírói kísérletei nyomán, a sokáig kizárólag katonai célú 
felhasználás után, a polgári rádiózás közel egy időben, 1921-1922 körül in-
dult el a fejlett ipari országokban. 9

Az Egyesült Államokban létrejött a Radio Corporation of America (RCA) 
amely a kizárólagos jogokat gyakorolta, az országból sugárzott és az ország-
ban fogható adások ellenőrzését végezte, felügyelve a rádiós hírközlést. Ang-
liában 1923-ban alakult meg a British Broadcasting Company (BBC).10 Ma-
gyarországon alig két évvel később, 1925-ben jött létre a Magyar Rádió. Egy 
évvel később, 1926-ban a Magyar Rádióban elhangzott az első sporttal fog-
lalkozó műsor: Klebelsberg Kunó kultuszminiszter állásfoglalása a testneve-
lésre fordított idő és pénz pozitív egészségügyi hatásairól. 

1928. június 24-én sugározták az első magyarországi rádiós sportközve-
títést, amelynek a témája egy margit-szigeti evezősverseny volt. A második 
sportközvetítés az ugyancsak 1928-as budapesti kerékpáros világbajnokság-
ról készült, amelynek riportere Molnár Géza volt. Az első külföldi sportese-
mény rádiós közvetítése az 1930-as nürnbergi Németország-Magyarország 
vízilabda mérkőzés volt, amelyet Machán Tibor tolmácsolt a hallgatóknak. 
A sportadások nagy sikert arattak a rádió-előfizetők körében. 1933-ban kezd-
ték sugározni a reggeli tornaműsort, amelynek a felkért szakértője, szakmai 
felelőse Kerezsi Endre, a Testnevelési Főiskola tanára volt. 11
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A televíziózás indulása 
Az emberiséget nemcsak a hangok, hanem a képek távolba való továbbí-

tása is érdekelte. Jules Verne az 1892-ben írt, Várkastély a Kárpátokban című 
regényében felismerhető leírást közöl a televíziózásról. Elképzelése szerint a 
fényképezőgép, a tükrök és a fonográf összeolvadása révén alakul ki a képek 
továbbítására alkalmas eszköz.  A telefotográfia feltalálója, az ugyancsak 
francia Alfred Korn 1907-ben így nyilatkozott a párizsi Illustration című lap-
nak: „A távoli képeket úgy láthatjuk majd a képernyőn, mintha csak a filmve-
títő képeit néznénk …” 12 

A televíziózás technikai létrejöttében a legjelentősebb kezdeti lépések 
Paul Nipkow és Karl Ferdinand Braun nevéhez fűződnek. Nipkow 1884-ben 
feltalálta a képbontó tárcsát, Braun pedig 1897-ben a katódcsövet, amely a 
televíziós képcső őse. A nemzetközi szakirodalom jelentős része kulcsfon-
tosságot tulajdonít az orosz Vlagyimir Zvorikin munkásságának, aki a cári 
hadsereg hírközlésénél kezdte pályafutását, később pedig az amerikai táv-
közlési- és elektronikai iparban dolgozott. Zvorikin 1923-ban szabadalmaz-
tatta találmányát, az ikonoszkópot, amely a képek felbontásának javítására 
és helyreállítására, valamint az átviteli kapacitás növelésére volt hivatott. 

Magyar források szerint azonban az ikonoszkóp első, igazi feltalálója 
Tihanyi Kálmán volt. A kalandos életű feltaláló rehabilitációja jelenleg is 
zajlik – remélhetőleg előbb-utóbb a nemzetközi szakirodalomban is az őt 
megillető helyre kerül.13

 Tihanyi találmánya döntő jelentőségűnek bizonyult. Az általa meg-
kezdett úton haladva, az iparilag fejlett országok kutatói saját, nemzeti tech-
nológia és szabvány kialakítására törekedtek. Angliában a skót James Baird 
1925-ben mutatta be televisorját. Franciaországban 1936-ban jött létre a CFT 
(Compagnie Francaise de Television). Nagyon fejlettek voltak a németek is, 
akik már 1936-ban ismerték és alkalmazták a ma 3D-néven ismert filmké-
szítési technológiát.14 

A német szakemberek az 1936-os berlini olimpia eseményeit hangosfil-
mes technikával 16 napon keresztül voltak képesek élőben közvetíteni Ham-
burgba, Lipcsébe, Münchenbe és Nürnbergbe. Ez volt a világ első élő televí-
ziós sportadása. A berlini olimpiáról a híres rendező, Leni Riefenstahl forga-
tott filmet, amellyel megalapozta a közvetítési elveket és egyben beírta a ne-
vét a sportfilmkészítés és a sport televíziózás történetébe.

1937-ben az angol nézők a BBC sugárzásában láthatták az Arsenal FC 
I. – Arsenal FC II. labdarúgó mérkőzést, amely a csatorna első sportközve-
títése volt. Az Amerikai Egyesült Államokban az 1939-es, Columbia Lions 
– Princeton Tigers baseball mérkőzés közvetítését tartják az első televízi-
ós sportadásnak. Figyelemre méltó, hogy ezekben az országokban a televí-
ziók már akkor is a nagy népszerűségnek örvendő sportágakkal foglalkoz-
tak először. 

Magyarországon 1954-ben hozták létre a televíziós főosztályt a Magyar 
Rádió keretein belül. Az első kísérleti televíziós adás 1957-ben indult meg. 
A Magyar Televízió csak az 1970-es években lett önálló vállalat, addig a Ma-
gyar Rádióval alkotott szervezeti egységet. Az első televíziós sportközvetí-
tés Szepesi György nevéhez fűződik, aki 1957-ben a Népstadionban megren-
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dezett húsvéti labdarúgó tornán dolgozott riporterként. A Képes Híradóban 
evezősversenyről és a lengyel-magyar kerékpárversenyről is beszámolót ké-
szítettek. 

A sporttelevíziózás magyarországi kibontakozása 1958-1986 
1958-ban megkezdődtek az első – már nem kísérleti – magyarországi te-

levíziós adások is. Az első közvetített labdarúgó mérkőzés riportere Vitár 
Róbert volt. 1959-ben a svájci Davosból közvetített műkorcsolya Európa-baj-
nokság nagy közönségsikert hozott. Ugyanebben az évben a Népstadionban 
megrendezett Magyarország – NSZK válogatott labdarúgó mérkőzés televí-
ziós közvetítését tíz ország vette át. Az 1960-as római olimpiáról nyolcórá-
nyi műsort láthattak a televíziónézők. A riporter a helyszínen dolgozó Vitray 
Tamás volt.

Mérföldkőnek számít, hogy 1961-ben a Magyar Rádió – és Televízió Vál-
lalaton (MRTV) belül, Radnai János vezetésével létrejött a TeleSport. Ettől 
kezdve már szerkesztőségi keretek között foglalkoztak a nemzetközi és a ma-
gyar sportélet televíziós bemutatásával. 

1963-ban Budapesten rendezték meg a műkorcsolya Európa-bajnoksá-
got.  Ekkor történt meg először, hogy a versenyzők – magyar kezdeményezés-
re – a kamerák elé ülve vártak a pontjaikra. Ma ez már teljesen természetes 
gyakorlat a közvetítések során. 1964-ben a tokiói olimpiáról részben repü-
lőgépen, részben az 1962-ben Föld körüli pályára bocsátott Telstar műhol-
don érkeztek meg a képek Magyarországra. Az időeltolódás, és a technoló-
gia miatt ezek a felvételek késleltetve kerültek adásba. Vitray Tamás, Vitár 
Róbert és Szőnyi János Berlinből kommentálták az eseményeket. (Ez a fajta 
közvetítést nevezzük „off-tube” adásnak, amikor a riporter nem a helyszín-
ről, hanem egy máshol berendezett televíziós stúdióból kommentálja az ese-
ményeket.)

Az első nagy labdarúgó esemény, amely Magyarországon képernyőre 
került, az 1966-os angliai labdarúgó világbajnokság volt. 1967-ben a Magyar-
ország – Szovjetunió válogatott labdarúgó mérkőzésen alkalmaztak először 
kézi kamerákat, melyeknek a súlya 17 kg volt. Az 1968-as mexikói olimpiá-
ról az MRTV 48 órát közvetített, a televíziós riporterek a helyszínen dolgoz-
tak. A mexikói olimpia televízió történeti jelentőségét az adja, hogy ez volt 
az első színesben sugárzott olimpia.

Meg kell említeni, hogy ebben az időben a sportközvetítések mellett a 
sportfilmkészítés is egyre nagyobb teret kapott Magyarországon. 1970-ben 
megrendezték az első Budapesti Nemzetközi Sportfilmfesztivált, amelynek 
első díját a Mesterfokon című alkotás érdemelte ki (rendező: Mahrer Emil). 
A sport divatjára, vagy népszerűségére jellemző, hogy 1971-ben az MRTV 
műsoridejének 14,1%-a sportadás volt.

Az 1972-es müncheni olimpia fontos magyar sporttelevíziós előrelépést 
jelentett. Első alkalommal fordult elő, hogy az olimpia helyszínén magyar 
forgatócsoport dolgozott. Noha a Kovácsi László és Mahrer Emil vezetésével 
forgatott anyagok csak az olimpia után kerültek adásba, elkészültük mégis 
nagy jelentőségű. 15
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A televíziózás fontosságának növekedését mutatja, hogy 1974-ben létre-
jött az önálló Magyar Televízió (MTV). Még ugyanabban az évben sugároz-
ták a Cassius Clay (Muhammad Ali) – Joe Frazier profi nehézsúlyú ökölvívó 
világbajnoki címmérkőzést, amely óriási sikert hozott.  

A magyarországi sport televíziózás ekkor fellendülőben volt.
1975-ben indult el hódító útjára a népszerű tévétorna, Idősebbek is el-

kezdhetik címmel. A műsorban Müller Katalin és Bérczi István volt válo-
gatott tornászok mutatták be a gyakorlatokat. Évekkel később Makray Ka-
talin is bekapcsolódott az adásokba.  Az 1976-os év is emlékezetes: a mont-
reali olimpia közvetítése mellett az MTV a története során először sugár-
zott Forma–1-es versenyt is. A Zeltwegből közvetített futam riporterei Dávid 
Sándor és Knézy Jenő voltak, akik a saját költségükön utaztak el Ausztriá-
ba. A közvetítést óriási érdeklődés övezte, a verseny végének lekeverését pe-
dig hatalmas felháborodás követte. Az élő adás a tervezetthez képest meg-
csúszott, a turnusvezető viszont az eredeti műsorrendhez tartotta magát, és 
lekevertette az utolsó perceket. Az eljárásért nézők sokasága reklamált, és 
a kor tekintélyes publicistája, Árkus József is erről írta aktuális szatíráját a 
Népszabadságban. Ez a szerkesztési hiba valójában jót tett a Forma–1-nek, 
hiszen egy csapásra kiderült, hogy a sportág érdekli az embereket.16

1977-ben az MTV már Monacóból közvetített Forma–1-es versenyt, a ri-
porter Dávid Sándor volt. Ebben az évben az MTV műsoridejének 10%-át tet-
ték ki a sportadások. 

Az 1980-as moszkvai olimpiáról már helyszíni stúdiókból dolgozott az 
MTV stábja. 1981-ben újabb nagy előrelépést jelentett, hogy sport magazin-
műsorok (Autó-motorsport, Sakk-matt, Természetbarát) kerültek a képernyő-
re, amelyek abban az időben úttörőnek számítottak. 1985-ben kezdődött meg 
a Focisuli című sorozat sugárzása, amelyben volt válogatott játékosok, Feny-
vesi Máté (FTC) és Göröcs János (Újpesti Dózsa) vállaltak oktatói szerepet. 
1986-ban az MTV sugározta Magyarországon az első Forma–1 Magyar Nagy-
díjat, és ellátta a host broadcasteri teendőket is a versenyt közvetítő televí-
ziós társaságok számára. Mindezt egy azóta már kötelezővé tett újítással ko-
ronázta meg, a Forma–1 történetében először nyilatkozott versenyző a té-
vében  rögtön a futam után. A riportalany a későbbi háromszoros világbaj-
nok Ayrton Senna volt. Mindezek az események jól jelzik az MTV sportszer-
kesztési gyakorlatának és technikai színvonalának fejlődését.  Ugyanakkor, 
ezekben és a későbbi években egyre komolyabb gondokat okozott a fran-
cia rendszerű SECAM televíziós technológia használata, az angolszász fej-
lesztésű, jobb minőségű és ezért világszerte jobban elterjedt PAL rendszer-
rel szemben. 

A sport televíziózás aranykora az MTV-ben 1988-1997
1988-ban újra Budapesten rendezték meg a műkorcsolya Európa-baj-

nokságot. Az eseményről, amelynek host broadcastere a Magyar Televízió 
volt, 34 ország sugárzott televíziós közvetítést. Ugyanabban az évben az 
MTV nagy sikerrel közvetített a szöuli olimpiáról, 1989-ben pedig újabb át-
törés következett be: megkezdődtek a napi TeleSport adások, amelyek nem-
csak mennyiségi változást hoztak, hanem minőségében is magasabb színvo-
nalra emelték a magyarországi sport televíziózást.17 
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Ezzel párhuzamosan felértékelődött a sportnak a televízióban és a tele-
víziónak a sportban betöltött szerepe is. A TeleSport ettől kezdve jelentősé-
gében nemcsak felvette a versenyt a sportnapilappal, a Népsporttal, hanem 
az ország első számú, meghatározó, véleményformáló sportmédiumává vált. 
A régi nagy nevek mellett (Radnai János, Szőnyi János, Gyulai István, Vitray 
Tamás, Dávid Sándor stb.) ebben az időben került pályára a televíziós sport-
riporterek egy újabb nemzedéke. A Komlósi Gábor által alapított Sportripor-
ter Stúdió 1991-ben végzett első évfolyamának hallgatói közül Borbély Zol-
tán, Faragó Richard, Hajdú István, Suba Kata a mai napig is meghatározó 
egyéniségei a magyarországi sport televíziózásnak.

Ebből a korszakból emlékezetes maradt a barcelonai és az atlantai olim-
pia közvetítése, az NB I-es magyar labdarúgó bajnokság mérkőzéseinek gól-
összefoglalója, a Forma–1-es versenyek sugárzása, a labdarúgó világbaj-
nokságok közvetítése és még számtalan más nagy sportesemény közvetíté-
se. Ugyanakkor ezekben az években a társadalmi változások következtében 
már megjelentek olyan a piaci szereplők, amelyekkel korábban sem a ma-
gyar sporttársadalom, sem a magyar televíziósok nem találkoztak. A Bodnár 
György által fémjelzett Szaknévsor majd Futball Duó Kft. megjelenése, és 
a közvetítési jogok általuk történt felvásárlása alapvetően megváltoztatta a 
magyarországi labdajáték és elsősorban a labdarúgás közvetítésének gyakor-
latát. A korábban egyeduralkodó MTV arra kényszerült, hogy fizetnie kel-
lett a közvetítési jogokért. Ez alaposan felkavarta a korábban megszokott vi-
szonyokat, amelynek kapcsán komoly médiaháború alakult ki a felek kö-
zött. Megjegyzendő, hogy ezt megelőzően gyakran előfordult, és időnként 
még a ma is megtörténik, hogy nem a tévé fizetett vagy fizet azért, hogy köz-
vetítsen egy-egy eseményt, hanem a jogtulajdonos is fizet az MTV jelenlét-
ért, vagy legalábbis hozzájárul a közvetítés költségeinek kifizetéséhez. En-
nek legfrissebb példája a 2011-es szegedi kajak-kenu világbajnokság közve-
títése, amelynek mintegy 100 millió Ft-os televíziós költségvetéséből kb. 80 
millió Ft-ot a Magyar Kajak-kenu Szövetség állt. Ennek a piaci logikának és 
működésnek teljesen ellentmondó gyakorlatnak a legfontosabb oka, az MTV 
forráshiányos állapota. 

Az 1996. évi I. tv., az ún. Médiatörvény már előrevetítette a Magyar Te-
levízió helyzetének megrendülését. Ez a törvény tette lehetővé a kereske-
delmi televíziók megjelenését Magyarországon. 1996-97-ben ennek hatásai 
már jelentkeztek a sport televíziózásban, hiszen megkezdődött az Eurosport 
magyar nyelvű sugárzása, és létrejöttek a nagy kereskedelmi televíziók, az 
RTL Klub és a TV2 is. Az MTV azonban ekkor még tartotta magát, a Mély-
víz című nagy érdeklődéssel követett műsoraiban például több alkalommal 
is újszerű módon foglalkozott a magyar sport aktuális helyzetével. Ezekben 
a műsorokban a Testnevelési Egyetem tanárai, Frenkl Róbert, Gombócz Já-
nos, Takács Ferenc is szerepet kaptak. 

Piaci viszonyok Magyarországon 1998–2012
Az MTV az 1998-as budapesti atlétikai Európa-bajnokság közvetítésével 

elnyerte az Év legjobb sportközvetítése díjat. A közvetítéssorozat főrendező-
je John Károly volt.  Ez a közszolgálati televíziózás nagy sikere volt, ugyan-
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akkor a 2000-ben létrejött Sport1 TV megjelené-
se már sokat rontott a helyzetén, hiszen a későbbi-
ek során több hazai és külföldi esemény, sorozat, 
köztük a magyar labdarúgó bajnokság közvetítési 
joga is a Sport1-hez került. Az MTV 2002-ben el-
veszítette a Forma–1-es világbajnokság közvetíté-
si jogát, amelyet tíz éven keresztül az RTL Klub 
birtokolt. Az MTV ugyanakkor a hagyományok-
hoz híven közvetítette a 2004-es és 2008-as nyá-
ri, valamint a 2006-os és 2010-es téli olimpiai játé-
kokat. Fontos, hogy 2008-ban az MTV közvetítette 
a labdarúgó Európa-bajnokságot, 2010-ben pedig 

a labdarúgó világbajnokságot. Ugyanakkor az MTV számára nagy érvágás 
volt a 2006-os németországi labdarúgó világbajnokság közvetítési jogainak 
elvesztése, amelyet az RTL Klub szerzett meg. Az RTL Klub egy időben köz-
vetítette a magyar labdarúgó bajnokságot is. A Forma–1-es versenyek közve-
títésével, és a Kovács Istvánra épülő profi ökölvívó gálák közvetítésével az 
RTL Klub új, magasabb szintre emelte az általa sugárzott sportesemények 
nézettségét. A 2006-ban létrejött SportKlub szintén jelentős szerepet játszott 
és játszik a magyar sportéletben, hiszen 2008 óta több magyar bajnokság, pl. 
férfi és női kosárlabda, vízilabda, mérkőzéseit is sugározza.

A TV2 az elmúlt években több kísérletet is tett a magyar és a nemzet-
közi sportélet egy-egy kiemelt eseményének vagy sorozatának bemutatásá-
ra, de az első komolyabb eredményt csak az UEFA labdarúgó Bajnokok Li-
gája mérkőzéseinek 2009-ben megkezdett közvetítése hozta meg a számára. 

A Viasat3 a 2000-es évek elején nemzetközi profi ökölvívó gálák közve-
títésével, valamint a rali világbajnokság futam összefoglalóinak sugárzásá-
val jelentkezett a magyarországi piacon. 2003 és 2006 között ez a skandináv 
tulajdonú televízió birtokolta Magyarországon az UEFA labdarúgó Bajnokok 
Ligája kizárólagos közvetítési jogait, 2006–2009 között pedig a Magyar Tele-
vízióval megosztva közvetítette a BL-t. A csatorna 2007-ben öt évre megvásá-
rolta az EHF férfi-és női kézilabda Bajnokok Ligája közvetítési jogait, amely 
több magyar csapatnak (MKB Veszprém, Pick Szeged, Győri Audi ETO KC, 
Ferencváros) is rendszeres televíziós megjelenést biztosított. 2011-ben azon-
ban a megváltozott műsorpolitikája miatt a Viasat3 szezon közben lemond-
ta a kézilabda Bajnokok Ligája sugárzását, amely nehéz helyzetbe hozta az 
érintett magyar csapatokat és a nézőket.

A Digi Sport televízió a 2000-es évek végén jelent meg a magyarorszá-
gi piacon. A Digi TV kábelszolgáltató cégre épülő csatorna rövid időn belül 
megszerezte a MotoGP világbajnokság, és a Premier League közvetítési joga-
it, az UEFA labdarúgó BL másodlagos közvetítését, valamint a magyar röp-
labda bajnokság közvetítését. 2011-ben a Digi Sport szerezte meg a Viasat3 
által lemondott EHF férfi-és női kézilabda Bajnokok Ligája közvetítési joga-
it, így a magyar csapatok újra televíziós közvetítéshez jutottak. Ugyanakkor 
a Digi Sport lefedettsége jelentős mértékben elmarad a Viasat3 elérhetősé-
gétől, így a csapatok televíziós nézőszáma csökkent, miáltal a szponzoraik-
nak sem tudnak a korábbival megegyező televíziós megjelenést biztosítani.

A TV2 az elmúlt években 
több kísérletet is tett a ma-
gyar és a nemzetközi sport-
élet egy-egy kiemelt ese-
ményének vagy sorozatá-
nak bemutatására, de az 
első komolyabb eredményt 
csak az UEFA labdarúgó 
Bajnokok Ligája mérkőzé-
seinek 2009-ben megkez-
dett közvetítése hozta meg 
a számára. 
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2011-ben érdekes helyzetet teremtett a Magyar Rádió, a Magyar Televí-
zió és a Magyar Távirati Iroda egy cégbe való összevonása. Az így létrejött 
Médiaszolgáltatás- támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) a Médiatanács 
javaslatai és a 2012-ben életbe lépő törvény értelmében újra helyzetbe kerül-
het a sportközvetítések terén. Ennek lényege, hogy közérdekűnek minősített 
sporteseményeket a televíziós közvetítési jog birtokosának fel kell ajánlania 
országosan fogható televíziós csatornának. Az RTL Klub és a TV2 vélhetően 
csak ritkán kíván élni a közvetítéssel, amely új lehetőséget teremt az MTVA 
számára. Hogy ennek milyen hatása lesz a magyar sport és televíziós piacra, 
azt a következő évek fogják megmutatni.

Összességében elmondható, hogy 1997-től kezdve jelentősen átalakult 
a magyarországi sport televíziózás és vele együtt a sport és a televízió törté-
nete is. Az új piaci szereplők (televízió csatornák) belépése nagyobb válasz-
tási lehetőséget és jó esetben nagyobb anyagi bevételt is jelent a sportszövet-
ségek, egyesületek számára. Ennek ára viszont az, hogy adott esetben el kell 
fogadniuk a kisebb televíziós lefedettséget és a televíziók műsorpolitikájá-
nak változásait is. A korábbi rendből kiszakadva a sportmozgalomnak meg 
kellett és meg kell tanulnia piaci körülmények között élni. 

A sport és a nemzetközi televíziózás 
Az európai és így a magyar televíziózásban is az egyik legfontosabb sze-

replő a European Broadcasting Union (EBU), azaz az európai műsorszórók 
egyesülete. Az EBU-t 1950-ben alapították, székhelye Genfben található. Eu-
rópában, és a világ más tájain is működtet irodákat: Brüsszelben, Madrid-
ban, Londonban, Moszkvában, Pekingben, Szingapúrban, és Washington-
ban. 74 rendes taggal (56 ország) + 36 társult taggal rendelkezik. Magyaror-
szágról a Magyar Rádió és a Magyar Televízió tagjai a szervezetnek. Az EBU 
tagok nézőszáma 650 millió fő/hét. Az EBU a sporttal kapcsolatos tevékeny-
sége során közvetítési jogokat vásárol meg a tagjai számára, és azokat szét-
osztja közöttük. Az EBU külön szervezete az Eurovision, amely többek kö-
zött a sportadások átjátszásával foglalkozik a tagok számára. Az EBU ren-
delkezik a 2012-es londoni olimpiai közvetítési jogaival, az UEFA labdarú-
gó Európa Liga közvetítési jogaival, a labdarúgó világbajnokság selejtezőjé-
nek és döntőjének közvetítési jogaival, tenisz Grand Slam események, a Tour 
de France kerékpárverseny és még sok más esemény, vagy sportág közvetí-
tési jogaival.18

Az MTVA tehát sok nemzetközi sportesemény közvetítési jogával ren-
delkezik, amennyiben a számára megállapított, az EBU számára fizetendő, 
kedvezményes jogdíjat ki tudja fizetni. Ugyanakkor kötelezettsége, hogy a 
magyarországi rendezésű nemzetközi érdeklődésre számot tartó sportese-
mények host broadcasteri feladatait ellássa, azaz megfelelő minőségű televí-
ziós jelet biztosítson a közvetítő televíziós társaságok számára. Erre példa a 
2012-es szentendrei mezei futó Európa-bajnokság is.

Az olimpiai mozgalom és a televízió
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) és a világ televíziós társaságai-

nak kapcsolata nagyon sokat változott az elmúlt évtizedek során. Az 1936-os 
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berlini olimpia volt az első, amelyről televíziós közvetítés készült. Az ezt kö-
vető játékokról is csak egy, illetve két ország adott közvetítést. Az első áttö-
rést az 1960-as római olimpia hozta, amelyről már 21 ország adott közvetí-
tést. A NOB 1,2 millió dolláros bevételre tett szert a televíziós közvetítések-
ből. A római olimpiát tekintjük az első tévés olimpiának. Ezt követően fo-
lyamatosan nőtt az olimpiákról közvetítő országok száma és az így szerzett 
bevétel nagysága. Az 1976-os montreali olimpiáról 124 országban sugároz-
tak műsort, amelyből a NOB 34,9 millió dolláros bevételre tett szert. A nagy 
pénzügyi áttörést az 1984-es los angelesi olimpia hozta, amelyről 156 ország 
adott közvetítést, a NOB pedig 286,9 millió dollárt kasszírozott a televíziós 
jogdíjakért. A 2008-as pekingi olimpiáról már 220 országban láthattak köz-
vetítést, amelynek a jogdíjából a NOB 1 milliárd 737 millió dollár bevétel-
hez jutott.

A NOB tehát felismerte, hogy a televíziós közvetítések nemcsak hatal-
mas népszerűséget és nézettséget hoznak, hanem óriási bevételeket is jelen-
tenek. Mivel a NOB a bevételei 90%-át a sportra fordítja vissza, elmondható, 
hogy a televíziók jelentős hatást gyakorolnak az olimpiai programban sze-
replő sportágak életére.

A pekingi olimpiának 4,3 milliárd potenciális tévénézője volt, a 2010-es 
vancouveri téli olimpia esetében ez az érték 3,8 milliárd néző. A NOB szá-
mára ezért nagyon fontos, hogy a televíziós közvetítések színvonala és a su-
gárzó televíziós társaságok kiszolgálása a lehető legmagasabb szintű legyen. 
Ennek érdekében a NOB már 2001-ben létrehozta az Olympic Broadcasting 
Services-t (OBS), amelynek a feladata a televíziós jel, technika, és infrast-
ruktúra biztosítása. A 2008-as pekingi olimpia televíziós tevékenységének 
ellátására az OBS egy közös vállalatot hozott létre az olimpia szervezőbi-

Cseh László és Michael Phelps csatája a 2008-as olimpián (Nemzeti Sport)
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zottságával. A Beijing Olympic Broadcasting (BOB) 1000 kamerával, 575 
montírozóval, 62 közvetítő kocsival, 350 egyéb tévés jármű biztosításával és 
6000 dolgozóval gondoskodott az olimpia televíziós közvetítéseiről. A BOB 
szervezésében zajlott le az olimpiák történetének első teljes HD (digitális) 
minőségű közvetítése.19

2010-ben a vancouveri téli olimpiáról az OBS először látta el a kizáró-
lagos host broadcasteri (fő műsorszórói) feladatokat, amelynek során a téli 
olimpiák történetében első ízben teljes digitális televíziós adást biztosítot-
tak a közvetítő tévétársaságok számára.

A NOB az imázs növelésének, a szponzorok, a televíziók és a nézők 
jobb kiszolgálásának az érdekében tehát már saját televíziós szolgáltatást is 
nyújt. Az olimpiai mozgalom a bevezetőben említett 1956-os eset óta tehát 
nagy utat tett meg a televíziózás felé. 

A televíziós jogokról 
A közvetítési jogok értékesítése során a NOB közvetlenül is megállapod-

hat televíziós társaságokkal, vagy televíziós ernyőszervezetekkel, pl.: EBU, 
illetve eladhatja a televíziós jogokat sportügynökségeknek is, amelyek to-
vább értékesítik azokat. A NOB és az EBU évtizedekig nagyon jó kapcsola-
tokat ápoltak egymással. Ez az együttműködés azonban a 2012-es londoni 
olimpiával véget ér. A 2014-es téli és a 2016-os nyári olimpia közvetítési jo-
gainak megvásárlására kiírt tender egyik győztese a Sportfive Gmbh&Co.
KG. sportügynökség, amely 40 európai területre (köztük Magyarországra) 
szerezte meg a közvetítési jogok értékesítésének lehetőségét. Kérdés, hogy a 
Sportfive ajánlata milyen közvetítési csomagokat tartalmaz, és hogy a pályá-
zó televízió melyiket tudja, vagy akarja megvásárolni. A cikk írásának idő-
pontjában még nem tudható, hogy 2014-től melyik magyarországi televízió 
közvetíti az olimpiát, és hogy milyen műsort fog sugározni.

Összefoglalás
A sport és a televízió közös története sok érdekességet rejt. Noha a mo-

dernkori sportmozgalom első évtizedeiben a sport és a televíziózás még kü-
lön utakon járt, amint a technikai fejlődés lehetővé tette, a televízió bekap-
csolódott a sportéletbe. Ez a kapcsolat azóta is folyamatosan fejlődik, ala-
kul. Általánosságban megállapítható, hogy a televízió a szervezett, minősé-
gi versenysport fontos partnerévé vált az elmúlt évtizedekben. A sport fon-
tos szerepet játszott és játszik a televíziózás műszaki, technológiai, nézettsé-
gi és művészeti fejlődésében, a televízió pedig hatást gyakorolt és gyakorol 
a sportágak szabályrendszerére, az események lebonyolítására, az emberek 
sporttal kapcsolatos tudására, élményeire, kapcsolataira, a sportágak, ese-
mények népszerűségére és a sportgazdaságra.  Az 1930-as évektől a sport és 
a televízió nagy utat tett meg együtt. Várható, hogy ez a kapcsolat tovább fog 
erősödni. Azok a sportágak, sportszervezetek, amelyek ezt a kapcsolatot jól 
menedzselik, a jövőben is versenyelőnyben lesznek a sportmozgalom többi 
szereplőjéhez képest.
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A NOB és a televíziózás
Nyári olimpia Közvetítő országok 

száma
Televíziós bevételek(millió $)

1936  Berlin (film) 1
1948  London (tévé) 1
1952  Helsinki 2
1956  Melbourne 1
1960  Róma* 21 1,2
1964  Tokió 40 1,6
1968  Mexikóváros** ? 9,8
1972  München 98 17,8
1976  Montreal 124 34,9

* Az első tévés olimpia
** Az első színes adás  

A NOB és a televíziózás
Nyári olimpia Közvetítő országok 

száma
Televíziós bevételek(millió $)

1980   Moszkva 111 88
1984   Los Angeles 156 286,9
1988   Szöul 160 402,6
1992 Barcelona 193 636,1
1996   Atlanta 214 898,3
2000   Sydney 220 1.331,6
2004   Athén 220 1.494
2008   Peking 220 1.737

Mellékletek
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A NOB és a televíziózás
Téli olimpia Közvetítő országok száma

1956   Cortina d’ Ampezzo 22
1960   Squaw Valley 27
1964 Innsbruck 30
1968   Grenoble 32
1972   Sapporo 41
1976   Innsbruck 38
1980   Lake Placid 40
1984   Szarajevó 100
1988   Calgary 64
1992   Albertville 86
1994   Lillehammer 120
1998   Nagano 160
2002   Salt Lake City 160
2006   Torino 200
2010   Vancouver 235
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Mass-víziók, avagy sportos
gondolatok a tömegkommuniká-
ciós eszközök fejlődéséhez

TAKÁCS BENCE

A televízió elterjedése világjelenség. Jellemzi a fejlettebb államok 
gazdasági, népességbeli és egészségbeli mutatóit is. S bár a magyar kuta-
tók a televíziózás technikai megteremtésében élen jártak (Mihály Dénes 
és munkatársai), addig a televíziózás elterjedése főként Magyarországtól 
Nyugatabbra kezdődött (USA, Németország, Franciaország, Anglia), forra-
dalmasítva ezáltal az addigi tömegekhez elérő kommunikációs eszközö-
ket. Hazánk már a bevezetésének időpontjában is (1957) jelentős késésben 

Rezumat (Viziuni asupra mass-media. Sportul şi extinderea mijloacelor de comunicare în 
masă) Răspândirea televiziunii este un fenomen mondial. Deşi cercetătorii maghiari au jucat un rol 
determinant în dezvoltarea tehnică a televiziunii, fenomenul s-a extins mai ales în Occident (Statele 
Unite, Germania, Franţa, Marea Britanie), revoluţionând mijlocele de comunicare în masă. Chiar 
dacă Televiziunea Maghiară a luat fi inţă în anul 1957, Ungaria a rămas cu mult în urmă  faţă de ţările 
dezvoltate, nereuşind nici până în prezent să recupereze acest decalaj din domeniul tehnologic şi 
social. Ca urmare a schimbărilor politice de după 1990, a apărut Legea presei din 1996, iar prin 
contribuţia majoritară a grupurilor de interese străine s-a format sistemul cu mai multe canale deja 
existent în Europa. Apariţia şi răspândirea televiziunilor comerciale a avut ca rezultat creşterea 
timpului mediu zilnic alocat vizionării televizorului.

Cuvinte cheie comunicare în masă şi sport 

Abstract (Mass-visions, or thoughts about the development of mass-communication channels)
The spread of television is a world phenomenon. Although Hungarian researchers were prominent 

in the technical development of television (Dénes Mihály et alia), the spread of watching television has 
occurred mostly West of Hungary (US, Germany, France, England), revolutionising the previous mass 
communication devices. As a result of the (mainly political) changes in the 1990s (Hamar et alia, 
2009), the regulation on media appeared (Media Law, 1996) and the multichannel system already 
existing in Europe developed as a consequence of the share of mostly non-Hungarian economic 
interest groups (Urbán, 2004). The appearance and spread of commercial television increased the 
daily average time of watching television (Takacs, 2008), and the dynamic increase is followed by a 
slower but still increasing pace (Urbán, 2004).Keywords masscommunication and sport

Takács Bence, doktorandusz

Semmelweis Egyetem
ex.tf.bence@gmail.com
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volt, melyet mind társadalomszerkezetileg, mind technikailag a mai napig 
nem hozott be. Magyarországon az 1990-es években lezajlott társadalom-
szerkezeti (főleg politikai) változásoknak köszönhetően (Hamar és mtsai, 
2009) előbb megjelent a médiumokat szabályozó törvényi rendelkezés (Mé-
diatörvény, 1996), majd azt követően, különböző, elsősorban nem magyar 
gazdasági csoportok részesedése révén, kialakult a duális médiarendszer és 
a kereskedelmi televíziózás (Urbán, 2004). Ez magával vonzotta a tévézés-
re fordított napi időátlag jelentősnek mondható emelkedését (Takács, 2008), 
miközben a sport és annak közvetítése feltételezhetően generálta a tömeg-
kommunikáció fejlődését.

Bevezetés

A XXI. századra, mint a számítástechnika forradalmára tekint a szak-
irodalom (Fülöp, 1993), amely feltételezi, hogy ennek kialakulásához szük-
ség volt a beszéd, az írás, a könyvnyomtatás és a távközlés forradalmára 
is. McLuhan technológiai determinizmus elmélete ugyanakkor egy szűkebb 
bontást használ, amely szerint az első a törzsi korszak, második az írásbe-
liség, írástudók korszaka, amit a nyomtatás, majd az elektronikai periódus 
követ. Jellemzői a szakaszoknak, hogy nincs bennük folytonosság és foko-
zatosság (Mc Quail, 2003), így a markáns töréspontok mellett, jelentős kul-
turális változások is megállapíthatók. McLuhan szerint: az idő és a tér mo-
bilizálásával, megváltozott az információ tér és időszerkezete. Már nem a 
memória, a tudás és az információ az egyén privilégiuma, hanem az, hogy  
minden egyén el tud jutni a „tudás hegyeihez”, a „mobilmédium” világában 
(McLuhan, 1962). Mindkét megközelítés evidenciaként tekint azon történe-
ti tényre, miszerint a kommunikáció kontextusait tekintve, az interperszo-
nális (közvetlen, kétirányú) színtérről fokozatosan váltott nagyobb és széle-
sebb társadalmi színtérre (Buda, 1967), növelve a kommunikációban részt-
vevők számát, kialakítva a tér és az idő függetlenségét (lásd Gutenberg 1450, 
Morse távírója 1830, Bell telefonja 1876), azok környezetből való kiemelhe-
tőségét és végül azt a globalizált média-létet (Vass, 1999–2000, online 1.), 
amelyben életmódunk attól függ, hogy mekkora az információfeldolgozó ké-
pességünk (McLuhan, 1962). Ennek részeként alakult ki a televízió, a távol-
látó készülék, amelynek feltalálásában csakúgy részt vettek magyar kutatók 
(Kollega, 2006), mint a fentebb leírt forradalmakban (Mihály Dénes, Barta 
István, Czukor Károly, Neumann János, Puskás Tivadar). A forradalmakhoz 
pedig elengedhetetlen volt egy, az okozatokat kiváltó ok is, mint például a 
sport. Mint Gallov (2008) is jelzi, a sport nem csak népszerűsége, de gazda-
sági háttere miatt is generálta a tömegkommunikációs eszközök fejlődését, 
még akkor is, ha az 1936-os olimpiai közvetítés szinte minden technikai esz-
közt ismert a nézők bevonzásához. Ezek azóta finomodtak, így áttekintésük 
fontos lehet a 2012-es Londoni Játékok elindulása előtt.
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Tömegkommunikáció

Magát a tömegkommunikációt mint fogalmat, az 1930-as években kezd-
ték használni a kommunikációkutatók (McQuail, 2003), s mind többen és 
részletesebben kutatni, kiismerni. Ám tartalmát, lényegét és felhasználha-
tóságát már Gutenberg óta sejteni lehetett. Látható (1. ábra), hogy ahogyan 
a tömegekhez szóló kommunikációs eszközök fejlődtek, úgy csökkent a tér 
és idő leküzdésére fordítandó idő és nőtt a kibocsátott üzenetek mennyisége 
(száma és kiterjedettsége)- a fogyasztói oldal valószínűsíthető befogadói al-
kalmazkodása mellett.

1. ábra

A könyvnyomtatás, a könyvtárak és a hírlapok az információhoz való 
hozzáférést tették elérhetővé, magát az információt tömeges (áru)cikké, de 
az igazi változást a társadalmi kommunikálás szabályainak teljes megrefor-
málását a televízió váltotta ki. Általa a tömegkommunikáció új értelmet ka-
pott – és minden bizonnyal újabb is lesz az internet által.

Míg Magyarországon az 1900-as évek elején még a telefon jelentette a 
médiumot a hírlapok és Puskás Tivadar találmánya mellett (Telefonhírmon-
dó), addig Amerikában és a nyugat-európai országokban már „szólt” a rá-
dió (1910-től), és csakhamar megjelent a televízió is (1923-tól). A televízi-
ós technológia fejlesztésében a legfrissebb gyökerekkel rendelkező „állam” 
az USA járt az élen: itt épült ki az első kábelhálózat (1949-ben), itt sugároz-
ták az első színes adásokat (1953-ban), itt jelent meg az első műholdas csa-
torna 1974-ben, sőt Amerikában digitalizálták először magát a sugárzást is 
1998-ban (online: A). Addig Európában az állami szabályozások, az anyagi 
és technikai akadályok a 80-as évek közepéig korlátot szabtak a szabad ver-
seny kialakulásának (Farkas, 2003). A televíziózás elterjedésével új korszak 
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vette kezdetét a tömegkommunikációban: a globális média kora, ami „nem a 
modernitás folytatása…, hanem egy új történelmi korszak, az emberi létezés 
egy új módját jelenti” (Vass, online 1: 90). Bayer (2002) egyetértve az embe-
riség minőségileg új szakaszával elismeri, hogy a globalizáció legszembeöt-
lőbb változása az árumárkák, a populáris kultúrikonok, a szimultán közve-
tített események, a nemzetek felett való egyidejű áramlás, vagyis a kulturá-
lis termelés a transznacionális médiatársaságok hatalmát adja.

Tele-vízió?

Maga a szó, televízió a görög tele és a latin visio összetételéből jött lét-
re, jelentése távol látni, vagy távollátvány (Nagy, 1977). A távolbalátás első 
elfogadott meghatározása a Tolnai Új Világlexikona (1929: 316) szerint: „tér-
beli objektumok, tárgyak, személyek, tájképek, jelenetek optikai, mozgó ké-
peinek tetszésszerinti távolságokra való átvitele, melynek eredményeképpen 
a szóban forgó személyt, jelenetet stb. a színhelytől, illetve történés helyétől 
függetlenül bárhol szemlélhetjük”. Korunk kiemelkedő kommunikációkuta-
tója McQuail (2003) meghatározása szerint: a televízió azon szervezett esz-
köz, amely nyitottan, távolra, sok befogadónak, rövid időtávon belül juttat el 
üzenetet, illetve szélesebb tömegeket von be a kommunikációs interakcióba. 
Jellemzője, hogy nagyon sok és sokféle termékkínálattal bír, továbbá nagy 
hatókörben komplex egészet alkot audiovizualitása és technikai fejlettsége 
révén. Nemzeti és nemzetközi jellege által képes átívelni országhatárokon, 
vagyis globális eszközként működik, azzal a céllal, hogy szórakoztasson 
(Bayer, 2002), főleg a gazdaságilag szegényebb országokban. Látható, hogy a 
két meghatározás között eltelt bő 70 esztendő alatt a „távolbasugározni” foga-
lomtárban helyet kapott az idő, a termékkínálati bűvölés és az össznemzeti 
funkció. Megemlítendő azon törekvési irány is, amely az ezredforduló óta 
egyre inkább a televízió „feed back” (ezzel Schramm egészítette ki a kom-
munikáció matematikai leírását 1954-ben) funkciójának fejlesztését szorgal-
mazza. Értve ezalatt a mobilabb interakciót és az egyirányú kommunikáci-
ós lánc feltörését, ami a digitalizáció fő erénye lehet.

Funkciói szerint (MacBride, 1983) a televízió alkalmas a tájékoztatásra, 
az eszmecserére, a szocializációs folyamatok generálására, a kultúra-oktatás 
szerepének betöltésére és a szórakoztatásra, mely utóbbiba a sport is beletar-
tozik. Ezek a funkciók, azonban ilyen összetettségi szintre csak lassan, több 
tömegkommunikációs technikai elem megalkotásával emelkedtek. A levél, 
a hírlap, és a könyvtár megjelenése után több száz év kellett a távíró 1830-as 
szabadalmaztatásához, a mai napig is fénykorát és egyelőre fejlődési határait 
feszegető telefonhoz, amit Alexander Graham Bell szabadalmaztatott 1876-
ban. Közkedvelt találmánya volt a kornak Puskás Tivadar telefonhírmondó-
ja is, mint elsődleges információs és szórakoztató eszköz. De ez is csak közel 
30 évvel később egy prológusnak tekinthető, a tömegkommunikációs évszá-
zad, a XX. század vívmányaihoz képest.

A XX. századot a televíziózás uralta. Általa „hihetetlen mértékben nőtt 
a fogyasztott, elvesztegetett és váltott üzenetek száma, illetve a kommuniká-
cióban résztvevőké is. Nőtt az üzenetek kibocsátói és befogadói közti térbeli és 
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társadalmi távolság is” (Svennik, 2001), sőt nőtt az időbeli is. Janousek (1972) 
a társadalom strukturált érintkezésként írja le a televíziót, amelynek sajátja 
az egyirányú közlésáramlat, ami egy modern (hír)közlő rendszeren keresz-
tül történik. A kibocsátó térbeli kötöttsége a befogadók térbeli homogenitá-
sával találkozik, akik egyéni akarattal, kulturális fogyasztással csak elvét-
ve rendelkeznek, és bekapcsolódva a folyamatba egy képzeletbeli interakci-
óban találják magukat (Buda, 2001), ahol egy elképzelt személlyel kommu-
nikálnak. Az így kialakuló közönség és az ahhoz való tartozás ugyanakkor 
csak időleges (McQuail, 2003), sőt előfordulhat a befogadói üres halmaz is, 
azaz a háttér-televíziózás.

A Shannon-Weawer 1972-ben publikált matematikai modellje helyett a 
XXI. századra sokkal inkább jellemző (2. ábra) a fogyasztók tartalmat előál-
lító, befolyásoló szerepe (prosumer) által leírható modell.

2. ábra

A médiumok szerepkörét nagymértékben a fogyasztói szokások, és a 
technikai vívmányok mindennapos használati színtérbe emelése adja. A 
változás forradalmi pillanata, feltételezésem szerint 2001. szeptember 11-
ére datálható. Ez lehetőséget teremthet arra, hogy demokratikus kommu-
nikáció hívei is megnyugodjanak és a fogyasztói aktivitás minimális szint-
jéről elemelkedés történjen. Eszerint a tömegkommunikáció Achilles-sarka 
(Angelusz, 2000) az egyirányú információáramlás megszűnik, úgy, hogy a 
fogyasztó már nem csak tartalmat állít elő (Gálik, 2001.), hanem képes arra 
is, hogy McLuhan klasszikus hasonlatát átalakítva, önmaga legyen a mé-
dium. A  XXI. század megteremtette a lehetőségét annak, hogy maga a fo-
gyasztó legyen a stimuláló, mi több a kódoló – a médiumok kapuőrei he-
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lyett. De képessé tette a fogyasztót arra is, hogy az általa eljuttatott infor-
mációk (audio-vizuális üzenetek) széles körben történő szóródása révén egy 
újabb eseményt generáljon, amit szintén a klasszikus értelemben vett médi-
um tesz nyilvánossá.

 Mivel a szakirodalom a világháló jelentőségével ilyen terjedelem-
ben és mélységben még nem foglalkozott, így az internetre és a számítógépre 
vonatkozó egyes megállapítások szűkebb keresztmetszetének összevetésére 
kerülhet most csak sor. Abban számos kutató egyetért (Bayer, 2002; Gálik, 
2001; Bodoky, 2007), hogy az internet megjelenése – ami a rádióhoz hason-
lóan szintén haditechnikai célok miatt jött létre – robbanásszerűen változta-
tott az addigi fogyasztói és közvetítői piacon. Mi több, a globalizáció új feje-
zetének tekinthető (Bayer, 2002) azáltal, hogy képes az egyoldalú és egyirá-
nyú tömegkommunikáció ellensúlyozására. A televízióval szembeni előnye, 
hogy rugalmas, gyors, egész világot behálózó, decentralizált, szabadon hoz-
záférhető hálózat (Bayer, 2002; Gálik, 2001), ami technikailag folyamatosan 
felhasználó-barátabb, tartalma nem szabványosított és független a tér-idő-
től, vagyis globális médiatermék. Korlátlan lehetőséget ad az információ-
hoz való hozzáféréshez, a horizontális kapcsolatfelvételre, még úgy is, hogy 
résztvevői térben és időben függetlenek, és nem feltétlenül ismerik egymást 
(közösségi oldalak). Bayer (2002) megállapítása szerint az internet megszün-
tette a hierarchikus, esetenként monopolisztikus és centralizált információs 
központok jelentőségét. Ám az, hogy a digitális kommunikáció által mikor 
töri át a monopóliumra való törekvésével a tömegközlés kizárólagos határát, 
(lehet) csak idő kérdése. Tény, a konvergencia elkezdődött (Bayer, 2002), az 
univerzális média- és kommunikációs világ lassan egybeolvasztja a televízi-
ós és a rádiós piacot, a telekommunikációt és a számítógépipart. Az egybeol-
vadás után pedig csak az eszközök nyelve maradhat kérdéses. Vagy a nyelvi 
identitás megőrzése egy új virtuális helyképző tényező lesz (Pléh és mtsai, 
2003)?

Sport és a televízió

A Magyar Televízió Vállalat hároméves kísérleti fázis után 1957. má-
jus 1-jén kezdte el hivatalos adását. A honi tévénézettség emelkedéséhez és 
a technikai fejlődés megvalósításához elengedhetetlen volt (Takács, 2007) a 
sportesemények közvetítése, a sportolók bemutatása és a sportműsorok su-
gárzása. Ezt erősíti, hogy a hazai sportipar erőssége, vagy gyengesége (fő-
leg a labdarúgás) erős hatást gyakorolt a televíziós piacra (Urbán, 2004a). 
Ennek több pólusa is kialakult, miközben szerves része lett a sportközve-
títés (Vécsei, 2005). Gazdaságilag is igazolt, hogy a labdarúgó világbajnok-
ság, a Forma–1, az olimpia (nyári) és egy-egy tengeren túli – főleg szórakoz-
tató – sportesemény, a legtöbb néző bevonzására alkalmas, ami a technikai 
fejlesztések szükségességével, azok megtérülését is jelenthette. Éppen ezért 
érdemes összefoglalni a számok, nyilatkozatok és szakirodalmak mentén 
az MTV (1997-ig magyar piaci egyeduralkodó) és az olimpiai, illetve egyéb 
sportesemények gazdasági és nézőelérési kapcsolatát.
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A sport-televíziózás kialakulásának datált eseménye az 1936-os berli-
ni olimpia (Farkas, 2003). A rádió már 41 országban közvetítette a sportolók 
küzdelmeit, és Leni Riefenstahl révén (akit Hitler rendezőnőjének is nevez-
tek) vizuálisan is megörökítődött a monumentális német olimpia. A küzdel-
meket 162000 néző követte figyelemmel (Bajomi-Lázár, 2008), és 80 opera-
tőrrel már (Umminger, 1992) már képesek voltak földön, vízen, levegőben, 
mi több a futókat lekövetve is közvetíteni. Ennek eredménye egy soha nem 
látott hosszúságú (400.000 méter hosszú) filmszalag  (Bajomi-Lázár, 2008), 
mai értelemben hozzá nem rendelt gazdasági hiátussal. Mint Farkas (2003) 
megjegyzi, az akkori szereplőkben a kor technikai vívmánya még nem sej-
tette a pénzügyi és sport-tradicionális hatásokat, amelyek mára fokozato-
san kialakultak. Az 1950-es évektől a sport állandó helyet kapott a televízió 
programjában. Nőtt a sportújságok, magazinok példányszáma (Gáldiné Gál, 
2008) és a tévé sportközvetítő szerepe. A sport piaci rést ütött, kínálatot te-
remtett és a kezdeti közvetítési lánc megváltoztatásával (sportági szövetség 
helyett, a média fizet) elindult a látható világ felé.

A jogdíjak rendezése után 1956-ban a téli játékokat már az egész világon 
figyelemmel kísérhették. Így látható volt az is, ahogy a fáklyát vivő sporto-
ló megbotlott a televíziós kábelekben, elesett, és az olimpiai láng kialudt. A 
lángot újra meg kellett gyújtani. Avery Brundage, a NOB akkori elnöke erre 
így reagált: „60 évig televízió nélkül csináltuk…nagyon jól megleszünk nél-
küle még 60 évig!” (Várhegyi, 2002: 18). Az amatőr és a profi sport határa-
it leginkább feszegető amerikai milliárdosnak, mára kijelenthető, nem lett 
igaza. Alex Gilady, a nemzetközi sportélet médiuma, televíziós szakember 
1995-ben a következőt nyilatkozta a Nemzeti Sportnak (Nemzeti Sport A, 
1995: 11): „…az NBC Barcelonából 161 órát közvetített, rendkívül magas né-
zettség mellett. Ezért természetesen fizettünk is, nem is keveset. … Az NBC 
az elmúlt 10 esztendőben durván 1200 millió dollárt adott a sportnak. En-
nek a pénznek döntő többsége csakis a sportba áramlott vissza. Így állítom, 
hogy a sportnak összességében, egyes sportágaknak különösen sokkal job-
ban kellene alkalmazkodnia a televízió igényeihez. S anélkül, hogy a tele-
vízió jelentőségét eltúloznám, határozottan kijelentem, hogy a sport ma már 
nem létezhet televízió nélkül.” Rómából már 18 televíziós társaság közvetí-
tette élőben az olimpiát, amelynek rendezési jogáért hazánk is ringbe szállt. 
De, többek között pont a televíziózásra vonatkozó technikai követelmények 
miatt elbuktuk a házigazda szerepét. A Magyar Televízió 34 órát közvetített 
Rómából Radnai és Vitray kommentálásával az NDK Televíziójának berlini 
stúdiójából. Technikai újdonságnak számított, hogy a sportriporter a hely-
színtől eltérően, a monitorról kommentálta a látottakat. 1959 szeptemberé-
ben léptek először működésbe az első képrögzítő berendezések, amik a visz-
szajátszás megteremtésével segítették a sportközvetítéseket. A replay hasz-
nálatával lehetőség nyílt akár 30 másodperces visszajátszásra és a látottak 
időben elcsúsztatott elemzésére is. Az adásokat ugyanakkor csak 50-60 he-
lyen láthatták, hiszen vevő-készüléke többnyire csak a vezető elvtársaknak 
volt (Vécsei, 2005). Magyarországon az embargó feloldása után valósulhatott 
meg a képmagnók elterjedése, ami a polgárok számára is lehetővé tette egy 
adott esemény rögzítését és az időben való visszaidézést. A televízió már ek-
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kor közösségteremtő (vs. web 2.0) információs eszköznek számított (Takács, 
2007), amelynek jellemzője Vitray (2000) szerint, hogy „…a tévékészülékek 
hangját évekig lecsavarták és a képhez a rádió, főként Szepesi közvetítését él-
vezték”. A hazai sportkrónika fontos fejezete, hogy ebben az időszakban in-
dult a Telesport (1958 februárjában, Radnai János szerkesztésében), amely-
nek első rendezője, az addigi revü-rendező, Deák István (Nemzeti Sport B, 
2002). Így az első Telesportokban „girl”-ök, vagyis táncosok szerepeltek a 
rendező ízlése szerint (Vitray, 2000), ám előbb-utóbb a sportszakma is he-
lyet követelt, a sport, szerkesztőségi szintre emelkedett a Magyar Televízió-
ban. Így alakulhatott ki a későbbi sportfőszerkesztőség, mint önálló osztály 
és jöhetett létre a ma is működő szervezeti egysége – az új centralizált mé-
diarendszerrel ezen írás nem foglalkozik.

Tokióból már a Telstar-műhold révén 2 millió 700 ezer néző otthonába 
jutott el a játékok. S bár az időeltolódás miatt (Várhegyi, 2002) felvételről su-
gározták a versenyeket, Szepesi (2001) szerint kiindulópontként kell tekin-
teni 1964-re. Szerinte ekkor vált egyértelművé, hogy a sport a televíziós pia-
con is teret nyert. Tán ennek is köszönhető, hogy a rádió hegemón szerepét 
pont a sport által, 1968-ra a televízió vette át (Vitray, 2000; Vécsei, 2005), míg 
a Colorion színes készülékek gyártásával még szórakoztatóbbá és életsze-
rűbbé váltak a küzdelmek. Vitray Tamás szerint (online: C): „…az első olyan 
olimpia ahol nyilvánvalóan a rádió primátusa megszűnt és ez azért volt, mert 
mindent tudtunk adni, ahol magyarok szerepeltek és érdekeltek voltak”.

Mexikóból a magyar nézők 48 órányi közvetítést láthattak. A kor jel-
lemzője, hogy az egy évvel később megrendezett labdarúgó világbajnokság 
mérkőzéseit a műholdas technikának köszönhetően világszerte százmilli-
ók látták élőben (mi több a VB ideje alatt, az utcák is elnéptelenedtek). A 
tendencia Münchenben is folytatódott, ahonnan az MTV már minden ese-
ményt  színesben (online: C) közvetített. A színes közvetítés 1969-re állan-
dósult. Az 1972-es foci vébét már (a tévé előfizetőinek száma már elérte a 1 
millió 700 ezer főt – online: B) televíziós-shownak lehetett tekinteni. A hely-
színen látottakhoz képest a készülékeken keresztül optikailag sokkal töb-
bet kaphatott a labdarúgás ünnepének mintegy egymilliárd otthoni nézője. 
A televízió hegemón szerepe továbberősödött, hiszen képes lett az öt világ-
rész elérésére, a színes, élő képi világ közvetítésére. Az MTV-ben a 2. mű-
sor kísérleti adásában (1971-ben) 14,1%-ot kapott a sport (online: C), ami a 
sport iránti további keresletbővülést eredményezett. Munkába állt 1972-ben 
az NSZK-ban gyártott új színes közvetítőkocsi és a 760 négyzetméteres, öt 
kamerával működő IV. stúdió (online: C). A lassító-visszajátszó berendezé-
sekkel a közvetített események utolsó harminc másodperce megismételhető-
vé vált, így elkezdődhetett a stúdiószakértői műfaj kialakítása.

Az ezt követő időszak jellemzője a sport piaci részesedésének növeke-
dése, köszönhetően Samaranch NOB elnöknek és a játékok gigantikus ün-
neppé válásának. Moszkvában már (az MTV adásaiban 10% a sportműsor) 
88 millió dollár (Gallov, 2008) volt a televíziós jogdíj (1948-ban még 3000 
dollár), amely az addig lassan emelkedő tendencia után, 1984-ben igazi át-
törést hozott. A Los Angeles-i játékokat kétmilliárdan nézték, a tévétársa-
ságok 286 millió dollárt fizettek azért, hogy az eseményeket közvetíthessék 



77

KÖZELKÉP

(Gallov, 2008). Mint arra Gallov rámutat, látható hogy ez az összeg csak to-
vább emelkedett: 1996-ban 900 millió, 2000-ben 1,3 milliárd, 2008-ban kö-
zel 2 milliárd dollárra. Mi több, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság bevételi 
forrásainak már több mint a felét, a közvetítési jogok értékesítéséből biztosí-
totta (Gallov, 2008). Az olimpiai játékoknál fontos a barcelonai játékokra pil-
lantani. Szepesi (2001) szerint 1992 Samaranch olimpiája volt, 3,5 milliárd 
néző látta, amelyről Knézy Jenő (2001) azt írta: Barcelonában szoktuk meg, 
hogy mindent lássunk, nem maradhat semmi sem titokban. Sőt a képernyőn 
már több jelenik meg, mint élőben.

Az új közszolgálati televízió, a Duna Televízió adásai 1993 utolsó ha-
vában kezdődtek és 1995 karácsonya előtt az Országgyűlés 90%-os több-
séggel elfogadta az első médiatörvényt (1996. évi I. tv.). A törvény egyik fő 
pontjaként rögzítette a kereskedelmi televíziózás elindulását, s ezzel a du-
ális, majd többcsatornás médiarendszer kialakulását, ami a virtuális vilá-
got tovább segítette, kialakítva a nézőkben a médiasztárok idealizált világát 
(Perényi, 2010). Ám a sportban és annak megjelenítésében (Nemzeti Sport 
B, 2002) a kereskedelmi tévék megjelenése nem bírt olyan nagy hatással, 
mint a szórakoztatás és show-műsorok területén, így az MTV sportrészle-
gének a primátusa megmaradt (online: C), miközben számos tematikus csa-
torna vette műsorára a sportot. Bár a jogdíjak miatt (pl. labdarúgó vb. 2006) 
az MTV több nagyszabású sportesemény közvetítésének jogát elbukta (az 
olimpia közvetítésére a közszolgálati csatornák hivatottak – az EBU szabály-
zata szerint), mégis a sport megmaradt a közszolgálatnak. Sőt a sokcsator-
nás (Urbán, 2004) médiarendszer és a verseny révén, ha például az MTV (az 
anyagi helyzete miatt) alulmaradna egy közvetítésért folyó versenyfutásban 
„a szurkolókat kár nem érné, mert a mérkőzések… országos csatornán lenné-
nek láthatóak” (Nemzeti Sport C, 2003).

Megjegyzendő, hogy a sport a szabadidő területén is hódított. Magyar-
országon 1975 márciusától naponta jelentkezett a tévétorna, Idősebbek is el-
kezdhetik címmel, napi 5 percben, ami jelentős hatással bírt az inaktívabb 
nézőkre is. Mint Földesiné (1978) kifejti: az időbeosztáson is változtatva, 
mintegy fő napi programként a nézők (főleg a nők) szívesen tornáztak együtt 
a képernyőn megjelenőkkel.

Előretekintés

S mindezek után mi várható Londonban? Jóslás helyett, előretekin-
tés. Eszerint a magyar nézők továbbra is az átszervezett MTVA-n követ-
hetik figyelemmel az eseményeket, csak más-más csatornákon. A Játékok 
infrastrukturális háttere 90%-ban készen áll. A Nemzetközi Olimpiai Bi-
zottság, mint az esemény jogtulajdonosa, tizenegy világcégnek: Coca-Cola, 
Acer, Atos Origin, Dow Chemical Company, GE, McDonald’s, Omega, Pa-
nasonic, Procter&Gamble, Samsung és Visa, értékesítette a szponzori jogo-
kat. S mint azt Berkes (2011) is megjegyzi, csillagászati összegek kellenek 
már ahhoz, hogy egyes márkák a sportközvetítések értékein keresztül meg-
jelenhessenek, miközben a játékok megtérülése az angol kormány számá-
ra egyelőre kérdéses. Ám az, hogy a tömegkommunikációs forradalom mek-
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korát fog előrelépni Peking után (ahol nem dőlt el, hogy az internet képes-e 
hegemón szerepet betölteni) még kérdéses. Körvonalai annyiban érződnek 
csak, hogy még inkább ki fog nyílni az olló a sportszurkolók helyszíni és 
otthoni fogyasztói között. Utóbbiak ugyanis a 16:9-es képarányú, HD minő-
ségű közvetítéseket a fotelből nézhetik, ahol a kamerák száma mellett már 
az események emberközeli láthatósága még professzionálisabban megvaló-
sul (flycam, gocam). A „távolbalátás” tehát visszatér szülőföldjére, de hogy 
a sport értékeit sikerül-e  közelebb hoznia az inaktív fogyasztókhoz és fizi-
kailag is aktivizálni a nézőket a sportolók  bemutatásán keresztül, az 2012 
őszére kiderül.

   

Vörös Zsuzsanna, a női öttusa 2004-es olimpiai bajnoka
(Nemzeti Sport)
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A NOB közösségi
médiapolitikája London előtt

KOKOVAY ÁGNES–ZSIROS MIHÁLY 

Bevezetés

Közhelynek hangzik, de igaz, hogy a sport annyi más területtel együtt 
mára üzletté vált. Ha már üzletté vált, kihasznál minden potenciális lehetősé-
get, így az egyre több ember által használt közösségi médiát is. Megéri, hiszen 
egy amerikai kutatás eredménye (Bergman, 2011) szerint a tengerentúlon bi-
zonyos időpontokban és korosztályokban már magasabb a facebookozók ará-
nya, mint a tévénézőké. Ha már itt tartunk, az említett közösségi oldal 800 
millió regisztrált felhasználóval büszkélkedhet világszerte, köztük 3,7 millió 
magyarral. Mellette a Twitter mikroblog 300 millió felhasználót, a YouTube 

Rezumat (Politica CIO privind reţelele de socializare înainte de Jocurile Olimpice de la Londra)
În zilele noastre reţelele de socializare nu mai constituie o noutate, fi ind utilizat de milioane 
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videómegosztó platform pedig havi 500 millió egyedi látogatót mondhat ma-
gáénak. Az említetteken kívül a Google+ dinamikus növekedésére érdemes 
még odafigyelnünk.

Mindezek alapján nem véletlen, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 
(NOB) felismerve azt, hogy a közösségi média adta lehetőségek valós üzleti 
esélyt teremtenek, de egyben valós problémát is jelentenek, irányelveket ha-
tározott meg az Olimpiai Játékok idejére.

Kutatásunk során tartalomelemzést végeztünk és interjúkat készítettünk 
olimpiai kerettag sportolókkal, illetve a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) 
munkatársával és egy közösségi média monitorozással foglalkozó szakember-
rel.

Ebben a cikkben igyekszünk áttekinteni a jelenlegi helyzetet, körbejár-
ni a NOB által meghatározott irányelvekkel kapcsolatban felmerülő problé-
mákat, kérdéseket, illetve bemutatni azt, hogy a magyar válogatott sportolók 
mennyire használják a közösségi médiákat, és mennyire ismerik az előzőleg 
említett irányelveket.

NOB – közösségi média – szponzorok
A közösségi média adta lehetőséget a sport meghatározó szereplői, a 

sportolók és a sportszervezetek is világszerte előszeretettel használják, még 
ha Magyarországon egyelőre kevésbé is. Ez a felület lehetőséget biztosít a ra-
jongók számára közelebb kerülni kedvenc sportolóikhoz, alkalmat ad a „sze-
mélyes” párbeszédre is. Nem véletlen tehát hogy a média így terjeszkedési le-
hetőséget biztosít a szponzorok számára is (Gősi et alii, 2011).

 „A NOB közösségi média politikája egyértelműen a saját és együttmű-
ködő partnerei – szponzorok, televíziós társaságok – szellemi tulajdonjogai-
nak védelmére törekszik, ami érthető, hiszen több millió, sőt a közvetítési jo-
gok esetén többmilliárd dolláros üzletekről van szó. Az irányelvek lefekte-
tése mutatja azt is, hogy a szervezet felismerte a közösségi média erejét…” 
(Zsédely, 2011a)

Mit engednek, és mit nem a NOB által meghatározott irányelvek?
A NOB először 2008-ban adott ki akkreditált személyekre érvényes 

blogolásra (IOC, 2008a), illetve internetre vonatkozó irányelveket (IOC, 
2008b). A pekingi olimpia alatt azonban még viszonylag könnyebb dolga volt 
a szervezőknek, hisz Kína nem engedélyezi a legnagyobb közösségi oldalak, 
mint a Facebook, valamint a Twitter használatát, arról nem is beszélve, hogy 
ezek a közösségi oldalak nem voltak még olyan mértékben elterjedtek, mint 
manapság.

Felismerve a szinte követhetetlen mértékben népszerűsödő közösségi ol-
dalak jelentőségét, a 2010-es Téli Olimpiára (IOC, 2009) és az ugyan ebben az 
évben megrendezett Ifjúsági Olimpiára (IOC, 2010) már kifejezetten erre vo-
natkozó irányelveket határozott meg a NOB. A szabályozás, bár sokat fejlő-
dött az évek során, még mindig tartalmaz nem teljesen egyértelmű pontokat. 

Menjünk sorban: 
A londoni olimpiára vonatkozó irányelvek (IOC, 2011) mind a sporto-

lókra, mind a rendezvényen részt vevő egyéb akkreditált személyekre vonat-
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koznak. Az első pontból kiderül, hogy bár alapvetően mindenkit bíztatnak a 
közösségi médiák használatra, de csak addig a pontig, amíg az igazolhatóan 
nem kereskedelmi célzatú. Az teljesen érthető, hogy a NOB saját partnerei jo-
gainak védelmére törekszik, viszont nem szabad elfelejtenünk, hogy a spor-
tolók jelentős része rendelkezik egyéni szponzorral, akiknek az érdekeik ép-
pen a NOB-éval ellenkeztek, hisz ők is komoly összegeket áldoznak szpon-
zoráltjaikra. 

Az irányelvek második részéből megtudhatjuk, hogy a különféle bejegy-
zéseknek (posztoknak, blog bejegyzéseknek, csiripeknek) egyes szám első 
személyben kell íródniuk, naplószerű formában. A bejegyzés nem tudósíthat 
az eseményről, vagy tehet megjegyzést más résztvevők cselekedetére. Min-
den esetben összhangban kell állnia az olimpia szellemiségével, nem tartal-
mazhatnak sértő, vagy obszcén kifejezéseket. És itt meg kell álljunk, hisz az 
említett fogalom (obszcén) jelentéstartama nem pontosan körülhatárolt – or-
szágonként eltérő mértékben jelenthet sértést. Ebből következik, hogy érde-
mes lenne – mielőtt alkalmazásra kerülnek az irányelvek – pontosan defini-
álni ezt a fogalmat.

A következő, harmadik pont a fényképek közlésének szabályozásáról 
szól. A résztvevők és az akkreditált személyek közzétehetnek ugyan az olim-
piai helyszíneken készült fényképeket, de csak személyes használatra. Fel-
merül a kérdés, hogy a sportoló a felelős azért is, ha egy harmadik személy 
– például egy szurkoló, vagy ellendrukker – oszt meg róla tartalmakat? Továb-
bi kérdést generál a helyezet, mégpedig azt, hogyan reagálnak majd a rajon-
gók, akik pont a tiltani kívánt tartalmakra lennének kíváncsiak?

A negyedik rész a videó, illetve audió tartalmakra vonatkozik. Ezekre is 
igen szigorú szabályokat fektettek le: csak saját felhasználásra készíthetőek, 
és az interneten semmilyen formában közzé nem tehetőek. 

Egy külön szakasz foglalkozik az olimpiai falu helyszínével, méghozzá 
az ötödik fejezetben. Itt ugyanis még szigorúbbak a szabályok. Az előzőek-
ben említetteken kívül változás, hogy az ott készült képeken ha valaki más is 
szerepel, akkor kizárólag az ő engedélyének birtokában tehető közzé a felvé-
tel. Itt szintén pont az a tiltott, amire a rajongók a leginkább kíváncsiak len-
nének. Feltehetőleg a sportrajongók hangot fognak adni véleményüknek, még 
az is lehet, hogy éppen a NOB Facebook oldalán.

A hatodik pont szintén a médiáról szól. Az 
akkreditált fényképészek szerkesztői célokkal 
publikálhatnak képeket a közösségi platformokon, 
azonban kizárólag saját jogosultságaikkal össz-
hangban. 

A hetedik fejezet az olimpiai szimbólumok-
kal kapcsolatban ad útmutatást. A sportolók és az 
akkreditált személyek nem használhatják sem az 
olimpiai szimbólumot, sem pedig egyéb olimpiai 
azonosító jeleket, mint a nemzeti olimpiai bizott-
ság, vagy a helyi olimpiai szervező bizottság jel-
képeit. Ez tulajdonképpen mindig is így volt, te-
hát talán ez az egyetlen olyan rendelkezés, amely 

A résztvevők és az akkre-
ditált személyek közzéte-
hetnek ugyan az olimpiai 
helyszíneken készült fény-
képeket, de csak szemé-
lyes használatra. Felmerül 
a kérdés, hogy a sporto-
ló a felelős azért is, ha egy 
harmadik személy – pél-
dául egy szurkoló, vagy el-
lendrukker – oszt meg róla 
tartalmakat? 
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megerősítette az eddig is érvényben lévőket, illetve kiterjesztette a közössé-
gi médiára is.

A következő, nyolcadik fejezet kimondja, hogy nem engedélyezett sem-
milyen márka, termék, vagy szolgáltatás reklámozása az interneten. Ez felte-
hetőleg komoly ellenállást vált ki mind a sportolók, mind a sportvezetők kö-
rében, hisz a versenyzők egyéni szponzorainak érdekeit sérti. Gondoljunk 
csak bele, a felkészülésre szánt összegek jelentős részét elvesztheti a sporto-
ló, ha nem tesz eleget a szponzorral kötött szerződésben foglaltaknak.

A következő kilencedik rendelkezés egyértelműen az internet világmé-
retű elterjedésével és népszerűségével köthető össze. Ebben a részben külön 
hangsúlyt kap az, hogy az olimpia szó védjegy alatt áll. Vagyis a domain cí-

Igaly Diana céllövészetben szerezte Magyarország első olimpiai aranyát 2004-ben (Nemzeti Sport)
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mekre is figyelni kell, ezekben nem szerepelhet az olimpia vagy ahhoz ha-
sonló szó.

A következő tizedik pontban a NOB bíztatja a résztvevőket és az akkre-
ditált személyeket, hogy blogjaikon, honlapjaikon, illetve közösségi felületei-
ken hivatkozzanak az olimpiai mozgalom, valamint az olimpiai játékok hiva-
talos oldalára, hogy eyyel is a hivatalos médiákra irányítsák a figyelmet, ne 
pedig saját – és rajongóik – érdekeit vegyék figyelembe.

A tizenegyedik pont a felelősség kérdéséről szól: ha valaki a publikusságot 
választja, egyedül kell vállalnia a felelősséget a tartalomért. Itt is kérdés ki a 
felelős azért, ha egy harmadik személy oszt meg a sportolóról, vagy az akk-
reditált személyről különböző tartalmakat. Továbbá nem derül ki egyértel-
műen, hogy a közösségi oldalakon való magánregisztrációkra is vonatkozik-e 
minden szabály. Felmerül a kérdés, hogy a sportolók a felelősek a rajongók ál-
tal működtetett oldalakért is.

A következő, tizenkettedik pont a monitorozás, az ellenőrzés lehetősé-
geit taglalja. A NOB folyamatosan ellenőrizni fogja az online tartalmakat, 
de létrehozott egy külön honlapot is, ahol be lehet jelenteni az irányelve-
ket sértő bejegyzéseket. Kérdés, hogyan ellenőrizhetőek a zárt tartalmak. A 
BuzzMirror (Magyarország első social media monitora) munkatársa elmond-
ta „elsősorban kulcsszavakra lehet rákeresni, követni. Nagyon komoly hu-
mán erőforrást igényelne minden nyelven minden lehetséges nem megenge-
dett tartalmat figyelemmel követni. Azt pedig, hogy valaki például magyar 
nyelven nem egyes szám első személyben ír pár mondatot internetes napló-
jában, szinte lehetetlen.” 

Talán a legelgondolkodtatóbb az, amit a tizenharmadik pont tartalmaz: a 
szabályok be nem tartása esetén a NOB figyelmeztetés nélkül visszavonhat-
ja a vétkes akkreditációját, vagy kizárhatja a további küzdelmekből. Kapcso-
lódó kérdés, hogy mennyire fogják komolyan venni a sportolók és az akkredi-
tált személyek az irányelvek betartását, illetve mennyire lesz komoly a szank-
cionálás a NOB részéről. 

A két zárófejezetben a NOB egyrészt megjegyzi, hogy fenntartja a jogot 
az irányelvek megváltoztatására, másrészről pedig a kapcsolódó fogalmak ér-
telmezését/meghatározását taglalja.

Irányelvek ismerete Magyarországon
Érdekes a magyar sportolók helyzete is. Az általunk megkérdezettek 

egyike sem ismerte az irányelveket, pedig egyrészt már korábban is meghatá-
rozott hasonló szabályokat a NOB, másrészt a tervezett szankcionálás miatt 
sem elhanyagolható. A megvizsgált sportolók közösségi oldalakon való meg-
jelenése alapján elmondható, hogy sokan a biztonsági beállítások ismerete 
nélkül osztanak meg tartalmakat és előfordulhat, hogy az eredetileg csak ba-
rátoknak szánt bejegyzést bárki láthatja. 

A kutatásból az is kiderült, hogy a MOB nem adott még ki hivatalos tájé-
koztatást az említett irányelvekről. 

Véleményünk szerint lesznek felmerülő kérdések még, hiszen ez lesz az 
irányelvek első igazi éles próbája. A NOB viszont komolyan elhatározta ma-
gát. Ezt jelzi, hogy a napokban bejelentették: az önkéntesek közösségi média 
aktivitását is korlátozzák. „A kiszivárgott információk szerint a szabályok fő-
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ként korlátozó jellegűek lesznek, mert a közösségi média világa komoly koc-
kázatot jelenthet az olimpia hírnevére, biztonságára és védelmére. Néhány 
pont: nem teheted közzé az elhelyezkedésedet, sem képet, sem videót nem 
tölthetsz fel a nyilvánosság elől elzárt helyszínekről, nem tehetsz közzé friss 
híreket a sportolókkal kapcsolatban, nem teheted közzé a VIP-ben történte-
ket, vagy a sportolókkal, celebekkel, főméltóságokkal kapcsolatos informáci-
ókat…” (Zsédely, 2011b)

Összegzés
Az irányelvek áttanulmányozása során megerősödött bennünk az az el-

gondolás, hogy itt még egy erősen kiforratlan rendelkezéssorozatról van szó, 
mely több helyen is finomításra, kiegészítésre szorul. Erre utal véleményünk 
szerint az utolsó előtti fejezet, mely az irányelvek esetleges megváltoztatásá-
ról, átdolgozásáról szól.

Mindenképpen pozitívum, hogy létrejött ez a rendelkezéssorozat, hisz a 
közösségi médiák ma nem csak a felnövekvő nemzedék, de minden korosz-
tály számára központi hírcsatornaként szerepelnek. Így nagyon nem mind-
egy, hogy milyen értékeket közvetítenek az olimpia eszméjéhez kapcsolódó-
an. 

Talán célszerűbb lenne a rendelkezések be nem tartásának szankcioná-
lása során fokozatok kidolgozása. Ugyanis több esetben tapasztaltuk, hogy a 
sportolók az egyes közösségi oldalak kezelésében való járatlanságuk folytán 
kerülnek, illetve kerülhetnek bajba.

A cikk írói a fent említettek miatt fontosnak tartanák a doppingeljárás-
hoz hasonló tájékoztatást, oktatást az irányelvekkel kapcsolatban. Gondolja-
nak csak bele, bármely sportoló, vagy nemzet számára micsoda tragédia len-
ne, ha egy példaképétől, sportolójától egy véletlenül, tévedésből felkerült fotó 
miatt vennék el olimpiai helyezését.
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Vajda Attila győzelme a 2008-as olimpián (Nemzeti Sport)
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Férfi  és női szerepek, 
sztereotípiák megjelenítése az
Udvarhelyi Híradóban

FÁBIÁN TIMEA

Vitathatatlan tény, hogy a legtöbben úgy gondoljuk, nők és férfiak kü-
lönbözőképpen viselkednek a társas interakciókban. Ha az eltérésekre 
gondolunk (márpedig legtöbben gyakran gondolunk ezekre), általában sa-
ját élettapasztalatunkból merített adatokra építjük a férfi-női kommuni-
káció sajátosságait magyarázó elméleteket.1

Az élettapasztalatokon túlmenően azonban bizonyított tény, hogy a nők 
a társadalmi élet számos területén eltérő bánásmódban részesülnek, mint 
a férfiak. Akárhány társadalmat vizsgálunk is meg, azok múltját, fejlődé-

Rezumat (Apariţia sterotipiilor referitoare la bărbaţi şi femei în ziarul Udvarhelyi Híradó)
Este un fapt demonstrat că femeile sunt tratate într-un mod diferit decât barbaţii în multe domenii 

ale vieţii sociale. Urmărind istoria şi dezvoltarea societăţiilor putem declara că până la apariţia 
societăţii burgheze, familia era singura cumunitate de care femeile aparţineau. Jocurile Olimpice 
au jucat un rol important în procesul de hibridizare ale genurilor. De la mijlocul secolului al XX-lea 
numărul femeilor participante la Jocurile Olimpice este în creştere, performanţa lor remarcabilă, 
însă difuzarea acestor performanţe în mass-media este în continuare problematică. Cum creşte 
reprezentarea femeilor in sport se reduce timpul acordat difuzării rezultatelor sporturilor feminine 
în mass-media

Cuvinte cheie aşteptările culturale, fotbal, gen, mass-media, sport, stereotipii

Abstract (The appearance of stereotypes about men and women in newspaper Udvarhelyi 
Híradó) It is a provable fact that women share in different treatment than men in many areas of 
social life. It doesn’t matter how many societies we test we can see that untill the emergence of 
the bourgeois society family was the only community for women where they could belong. The 
Olympic Games played an important role in gender hybridity process. Since the middle of the 
twentieth century the number of women participating in the Olympic Games is increasing, their 
accomplishments are outstanding, but the broadcasting of women sports in mainstream media is 
still problematic. The representation of women in sports is increasing yet their broadcast in media 
decreases. 
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sét végigkövetve azt tapasztaljuk, hogy a nők számára a polgári társadalo-
mig szinte az egyetlen közösség a család volt, amelyhez tartozhattak, amely-
ben életüket leélhették. A nők érdekeit minden időben családjuk férfi tagjai: 
apáik, férjeik, majd végül a fiaik képviselték.2 Arisztotelész ab ovónak tekin-
ti ezt a hatalmi pozíciót, amikor kifejti, hogy egyfelől egy férfi természettől 
fogva, inkább vezetésre hívatott, mint a nő, hacsak nem természetellenesen 
fejlődött, másfelől az idősebb és a kifejlett egyén is inkább vezetésre híva-
tott, mint a fiatalabb és fejletlenebb3. A nő a gyermekhez hasonló minőség-
ben tagja a közösségnek, vezetett, egyszerűen azért, mert a „természet” a fér-
fit rendelte vezetésre.4 

Összességében az iparosodó polgári társadalomban fejlődött legtöbbet 
a nők társadalmi állása, azáltal, hogy a polgári törvénykönyv a legtöbb or-
szágban végül is kimondta, a nők egyenjogúságát. Teljesen szabad, általá-
nos választójog csak 1928 óta létezik például Angliában.5 Az emancipációs 
mozgalmak eredményeként a nők egy igen szűk rétege ekkor már beléphe-
tett az egyetemek kapuin, teret kapott a tudományban, vagyis kilépve a csa-
ládból helyet foglalhatott a társadalmi megosztás legmagasabb társadalmi 
presztízst biztosító fokán, s egyidejűleg megjelent a közéleti fórumokon is.6

Azt a tényt viszont, hogy bizonyos mértékig az újkori Olimpiai Játé-
kok is hozzájárultak a nemi jelleg hibridizálódásához már kevesen tudják. A 
kezdetek kezdetén, Kr.e. 776-ban, amikor a görögök kitalálták, hogy olimpiai 
játékokat rendeznek, a nők nemhogy versenyzőként, de nézőként sem vehet-
tek részt az eseményen. Súlyos büntetés várt a normaszegőkre: őket azon-
nal a szomszédos szakadékba taszították. A legenda szerint egy görög atlé-
tát, Pisadorust, az édesapja készítette föl az olimpiai játékokra, ám meghalt, 
így a fiút édesanyja edzette tovább. Természetesen az anya nem tudta egye-
dül elengedni a fiát a versenyre, ezért férfiruhába öltözve bement a nézőtér-
re. Pisadorus megnyerte a versenyt, ám az édesanyja örömében olyan hango-
san sikoltott, hogy lelepleződött. Néhány lágyszívű köztisztviselő elutasítot-
ta a szokásos büntetést, így az olimpiai játékok immáron mindkét nem szá-
mára elérhetővé, illetve nézhetővé váltak.7

Arra viszont, hogy nők versenyzőként is részt vehessenek az Olimpi-
ai játékokon, még sokáig kellett várni, a 20. század második feléig, amikor 
is a nemzetközi sportversengésben a szimbolikus közösség képviselőiként 
nők is megjelentek a nyilvánosság tereiben.8 A történelmi trendek inkább 
arra utalnak, hogy a nemek közötti erőviszonyok a kiegyenlítődés irányá-
ban mozdulnak el, és a sportok által képviselt „férfias” vagy „nőies” beállító-
dások, illetve tevékenységformák egyre inkább egymásra, egymásba csúsz-
nak. Úgy is fogalmazhatunk, hogy – hosszú távon szemlélve – az olimpiák 
egy olyan társadalmi folyamat indikátorai és generálói, amelynek során fel-
erősödik a nemi jelleg hibriditása.9

Ami magától értetődő, megszokott, öntudatlan, elsajátított, rutinszerű, 
azt általában nem ismerjük pontosan, hiszen –lényegéből adódóan – csak a 
legritkább esetben képezi tudatos vizsgálódás tárgyát. 

Így tehát a férfiuralom dekonstrukciója többnyire az elnyomott nők po-
zíciójából megítélve vált szisztematikus és tudatos megismerés tárgyává. 
Míg egykoron a nők fogadták el megkérdőjelezhetetlenként, megváltoztatha-
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tatlanként és univerzális érvényűként a világ, s a benne önmaguk férfiak ál-
tal kijelölt helyét, hiszen önmagukról is csupán a férfiak által kidolgozott fo-
galmakban voltak képesek gondolkodni, addig mára a férfiak egyre nagyobb 
hányada értelmezi önnön társadalmi pozícióját egy női nézőpontból szár-
mazó tudás alapján.10

Hadas Miklós szerint főként a gimnasztika versenysportként való nép-
szerűvé válása tette lehetővé a női nem felemelkedését a sport területén. A 
XIX. század közepének gimnasztika-ideológusai egy fokozati skálán képzel-
ték el a férfiasságot, csakhogy náluk a fogalom már más tartalmakkal bír, il-
letve az ideális férfiasság eléréséhez más tevékenységekre és életvitelre van 
szükség. Olyan fogalmak jelennek meg az arisztokrata férfiassággal szem-
ben, mint önfegyelem, tűrés, az autoritásnak való engedelmesség stb. így te-
hát a férfiak mindennapi gyakorlatában bekövetkező változások előkészítet-
ték a terepet a nők megjelenéséhez a társadalmi nyilvánosság szférájában. 
Miután a nő társadalmi szerepe elsősorban testi mivoltából kiindulva defi-
niálódik, a fent jellemzett konotációkkal bíró gimnasztika minden más test-
használati formánál alkalmasabb e társadalmi szerep közvetítésére, megje-
lenítésére és elsajátítására, valamint a „női hivatással” kapcsolatos (férfi) né-
zetek kikristályosítására.11

A huszadik század közepe óta a nők egyre nagyobb számban vesznek 
részt az olimpiai játékokon, teljesítményük is kiemelkedő, a női sportok mé-
diatükrözése mégis a mai napig problematikus. Egy Amerikában végzett 
2009-es kutatás szerint: miközben nő a női nem jelenléte a sportban, egyre 
inkább csökken ezen sportok közvetítése a médiában.12

A szakadék a férfi és női sportok közvetítése között egyre szélesebb. Az 
1989-es és 1993-as mérések eredményei azt mutatták, hogy ritkul a női spor-
tolók teljesítményének a közvetítése a sport hírekben. Az 1999-es kutatás bá-
torító növekedést mutat, melyet egy kis visszaesés követett 2004-ben. Végül 
pedig a 2009-es kutatás eredménye azt mutatta, hogy a női sportok közve-
títésére szánt műsoridő aránya messze alulmúlja az elmúlt két évtizedben 
mért arányokat.13
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Ugyancsak ez a tanulmány vizsgálta azt is, hogy a műsoridőn kívül az 
úgynevezett ticker time-ban milyen arányban vannak jelen a férfi és női 
sportok eredményeinek, illetve híreinek a közvetítései. A „ticker text” része 
a ticker time-nak, amely folyamatosan fut és villog a képernyő alján, ered-
ményeket, illetve sporthíreket közvetítve. Ez a kutatás 2009-ben három mé-
diumot vizsgált: SportCenter-t, a KNBC-t és a KCBS-t. Az eredmény a kö-
vetkező lett: a KNBC és a KCBS esetében 4,6% arányban közvetítettek a női 
sportokról és sportolókról információt. Ez az arány majdnem háromszorosa 
annak, mint amennyit a konkrét műsoridőben erre szánnak. A SportCenter 
esetében ez az arány 2,7%, amely majdnem a duplája annak, mint amennyit 
a tényleges műsoridőben ennek a témának szánnak. A tényleges műsoridő-
ben ez az arány 1, 4% a SportCenter esetében.14    

1A. ábra
Hírek, nemek szerint

1989–2009

Semleges

Férfi

Nő
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Csupán érdekességként említeném meg, hogy még az Amerikai Egye-
sült Államokban sincs minden férfi sport reflektorfényben. A három nagy 
férfi sport: a kosárlabda, a labdarúgás és a baseball 71,7%-ot kap a tényle-
ges sportközvetítésekből. A férfi golf 5,6%-ot, tizenkilenc egyéb férfi sport 
18%-ot kap a „közvetítési tortából”. A női sportok közül egyedül a női kosár-
labda ér el említésre méltó százalékot: 1,5%-ot. Az összes többi női sportnak 
a maradék egy százalékon kell osztozkodnia.15 Az alábbi tortadiagram hiva-
tott vizuálisan érzékeltetni, milyen kevés idpő jut a női sportoknak, sporto-
lóknak ebből a „közvetítési tortából”. 

Az előbbiekben az AEÁ-ból származó adatokat mutattam be, ezért most 
néhány magyarországi adatra támaszkodva bizonyítanám, hogy a társadal-

3. ábra
Nemekre szánt adásidő

2009

4. ábra
Sportok tévében történő bemutatása, nemekre bont-

va, 2009

Semleges
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Nő

férfi futball

férfi kosárlabda

férfi baseball

férfi golf

összes többi férfisport

női kosárlabda

összes többi női sport

semleges
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mi nem, a sport és a média kapcsolata hasonló tendenciákat mutat az óceá-
non túli adatokkal. 

A magyarországi kutatás annyiban tér el a fentebb említett AEÁ-k béli 
kutatástól, hogy kutatási felületként csupán az írott médiát használja. Az ér-
tekezés célja az volt, hogy elemezze a társadalmi nem, a modern sport és a 
média összefüggéseit, valamint feltárja a nemek nyomtatott sportmédia álta-
li bemutatásának jellemzőit Magyarországon. A kutatás nemcsak a napilap-
ok tartalmának kvantitatív és kvalitatív elemzését végezte el, hanem az új-
ságolvasók, a sportújságírók valamint az élsportoló nők véleményének feltá-
rására is törekedett.16 

A kutatás hipotézisei között többek között szerepelt az, hogy: a női spor-
tolók alulreprezentáltak férfitársaikhoz képest a sportsajtóban, a sporttémá-
jú fotók esetében a nemek reprezentációjának aránya a cikkek számával meg-
egyezően alakul, illetve a sportszerkesztőség „férfiuralmi terület”, ahol a női 
sport a férfiak sportjához viszonyított negatívabb megítélése befolyásolja a 
sportágak közti szelekciót.17 A módszertan magába foglalt egy tartalomelem-
zést, amelynek során a magyarországi napilapok közül a mintába három, or-
szágos terjesztésű újság szerepelt, ezek címoldali, illetve sportrovatai képez-
ték az elemzési egységeket. A három újság: két hagyományos politikai na-
pilap (Népszabadság, Magyar Nemzet) és egy bulvár napilap (Blikk). Ugyan-
csak a módszertan részét képezte egy kérdőíves vizsgálat a Semmelweis 
Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karán. Mindezt mélyinterjúkkal 
egészítették ki, hogy feltárhassák az élsportoló nők valamint újságírók véle-
ményét a témával kapcsolatban.18 

A feltételezések közül az első szerint a női sportolók alulreprezentál-
tak férfi társaikhoz képest a sportsajtóban, igaznak bizonyult. A két hagyo-
mányos közéleti, valamint a legnépszerűbb magyar bulvár napilap sporttar-
talmú cikkeinek kvantitatív elemzése egyértelműen a férfiak sportjának na-
gyobb arányú megjelenítését mutatta. A férfi és női cikkek számát tekintve, 
a vizsgálatba bevont bulvár napilap, a Blikk (84,44% ill. 15,56%) jeleníti meg 
a legnagyobb különbséggel a nemeket, ezt követi a Népszabadság (82,80% 
ill. 17,20%), majd a Magyar Nemzet (76,55% ill. 23,45%). A cikkek terjedel-
mét tekintve is elmondható, hogy mindkét vizsgált év azonos időszakában 
(2004. augusztus 7. és szeptember 5. között, illetve 2005-ben ugyanebben az 
időperiódusban) a férfiakról szóló cikkek átlagos hossza nagyobb volt, mint 
a női sportolókról szólóké. A sporttémájú fotók esetében a nemek reprezentá-
ciójának aránya nem a cikkek terjedelmének arányával azonosan alakul. A 
fotók átlagos méretét tekintve elmondható, hogy ebben a nők szempontjából 
jobbak az arányok, mint a cikkek méretének hasonló jellegű összehasonlítá-
sa esetén.19 Végül pedig az a hipotézis, mely szerint a sportszerkesztőségek 
„férfiuralmi területek”, szintén igaznak bizonyult, a női sport a férfiak sport-
jához viszonyított negatívabb megítélése befolyásolja a hírszelekciót. A férfi 
sportújságírók, akik egyértelműen dominálják a szakmát, számos tekintet-
ben alsóbbrendűnek ítélték meg a nők sportját, s ezzel hátrányos helyzetben 
tartják annak reprezentációját is.20 



97

KÖZELKÉP

A kutatás kvantitatív és kvalitatív eredményeit összegezve arra a kö-
vetkeztetésre jutott a kutató, Dr. Gáldiné Gál Andrea, hogy Magyarorszá-
gon a nemek sportjának média általi bemutatása illeszkedik abba a nemzet-
közi trendbe, amely a nők sportjának alulreprezentáltságát jelzi. Ezáltal el-
mondható, hogy a nők – csak úgy, mint a társadalmi élet számos más terü-
letén – a sportmédiában is hátrányban vannak, amely azonban nincs össz-
hangban a sportbeli teljesítményekkel. Ezt mi sem jelzi jobban, minthogy a 
2004-es athéni olimpián Magyarország nyolc első helyezéséből ötöt nők sze-
reztek, és még így sem érte utol a róluk szóló tudósítások mennyisége a férfi-
akról szólókét. Sokan azzal magyarázzák a nemek média általi megjeleníté-
sének különbségeit, hogy jóval több férfi sportol, mint nő, ami nyilván meg-
felel a valóságnak, de gondoljunk csak arra, hogy a női versenyzők aránya a 
legutolsó ötkarikás játékokon már megközelítette a 40%-ot. Ezt a tendenciát 
pedig a sportközvetítésekben még nem lehet érzékelni.21 

Magyarországi kitekintésem után, és mielőtt még rátérnék az általam 
végzett kutatás ismertetésére, egy gondolat erejéig visszakanyarodnék az 
amerikai tanulmányhoz, amely a nemek reprezentációjával foglalkozik a 
sportmédiában.

Néhány szóban összefoglalnám, hogyan is alakult a sportoló nők és 
egyáltalán a nők ábrázolása sportközvetítésekben. Az előző kutatások so-
rán megállapították, hogy a kommentátorok nagyon gyakran használtak gú-
nyos/humoros megjegyzéseket a női sportolókkal kapcsolatban, nevetség 
tárgyaként mutatták be őket és néha még a női nézőket is. Előfordult az is, 
hogy szexuális tárgyként ábrázolták őket. Ezen a téren pozitív változás va-
lósult meg az elmúlt években. 2004-ben bizonyos fokú visszaesést jegyeztek 
fel, de a politikailag inkorrektnek számító megjegyzések aránya 2009-ben 
tovább csökkent, sőt a televíziós közvetítésekben teljesen el is tűnt. Paradox 
módon ez is maga után vonta a női sportolók reprezentációjának csökkené-
sét a sportmédiában. 

Figyelemre méltó kezdeményezés volt a SportCenter részéről a 
„Celebrating Women’s History Month: Her Triumph, Her Story” című fil-
mecskék leadása. Ezek a kis filmek harminc másodperc hosszúságúak vol-
tak, és mind egy-egy kiemelkedő sportolónőről szóltak. Ezek a „Her story” 
kisfilmek magas technikai minőségben készültek, tiszteletteljes hangnemet 
használtak, ennek ellenére különálló, eltérő „dolog”-ként jelentek meg a kép-
ernyőn: vagy a szünetek előtt játszottak be egyet belőlük, vagy a műsor kez-
dete, illetve folytatása előtt. Sportolónők nemcsak ilyen szerepükben jelen-
nek meg, de szexualizált történetek (pl. sportmelltartó-reklám), vagy viták, 
bántalmazások, botrányok, pletykák révén is. Ezek alternatívája, amikor a 
nőket barátnő, feleség vagy anya szerepükben mutatják be a sportműsorok.22 
Természetesen férfi sportolókról is léteznek negatív hírek, pletykák és legin-
kább a bulvármédia közvetíti ezeket, azonban van egy lényeges különbség a 
férfi sportolókról szóló negatív hírek és a női sportolókról szóló negatív hírek 
között: ez pedig nem más, mint a szövegkörnyezet, a kontextus, amelyben 
elhangzik a negatív hír. A nőkről szóló negatív hírek legtöbbször önállóak, 
jól elkülönülve hangzanak el a műsorban, már csak azért is, mert előfordul-
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hat, hogy egy ilyen hír az egyedüli sportoló nőről szóló történet a közvetí-
tésben. Ezzel szemben a férfiakról szóló negatív hírek legtöbbször véget nem 
érő tisztelettudó, ünneplő, fennkölt történetek közé vannak beágyazva.23 

Ugyancsak a fentebb említett kutatás foglalkozik a sportkommentáto-
rok nemi megoszlásának kérdésével. A 2009-es adatok szerint a női sport-
kommentátorok száma sokkolóan alacsony: kevesebb, mint egy százalék. A 
tévés sporthírekben picit nagyobb arányban vannak jelen női riporterek: 
számuk eléri a 11%-ot. Általában, mint segéd riporterek szerepelnek, nem, 
mint fő ún. „anchor” bemondók.24

lásd: 25 

lásd: 26

A női sportkommentátori adatokat azért említettem utoljára, mert ez 
kapcsolódik leginkább saját kutatásomhoz. Női és férfi nyelvi sztereotípiá-
kat27 vizsgáló kutatásom során olyan cikkekkel foglalkoztam, amelyeket egy 
nő írt a 2010-es labdarúgó világbajnokságról. Nos ha a fent említett szám-
adatokat figyelembe vesszük és elgondolkodunk, elég kicsi az esély arra, 
hogy egy regionális napilapnál, felkérnek egy újságírónőt, aki még csak nem 
is hivatásos sportriporter (hanem a Művelődés rovat szerkesztője, soft news-
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specialista), hogy néhány cikk erejéig véleményt mondjon a labdarúgó világ-
bajnokság mérkőzésekről. Továbbá reflektálnék a magyarországi tanulmány 
azon hipotézisére is, mely szerint a szerkesztőségek „férfiuralmi területek”. 
Jelen esetben is igaznak bizonyult ez a hipotézis: az általam vizsgált lap, az 
Udvarhelyi Híradó szerkesztőségben tíz újságíró és egy újságírónő dolgozott. 

A cikkek keletkezésének oka viszonylag egyszerű volt: az újságírónő 
egy cikket írt a Mese Velővel nevezetű blogon a 2010-es labdarúgó világbaj-
nokság egyik mérkőzéséről, amely megtetszett az újság akkori főszerkesztő-
jének, Jakab Árpádnak, aki felkérte kolléganőjét egy héten keresztül írjon az 
Udvarhelyi Híradóban is hasonló jellegű cikkeket.

Kutatásom során jómagam is három módszert alkalmaztam: tartalom-
elemzést, mélyinterjút és a internetes felületre érkezett hozzászólások elem-
zését. A tartalomelemzés arra szolgált, hogy a vizsgált szöveggel kapcsola-
tos számszerű információkat összegyűjtsem.28 Két fontos tényezőt emelnék 
ki ezzel kapcsolatban: az egyik, hogy a cikkek műfaja a glossza, a másik té-
nyező pedig, hogy az újságírónő hangsúlyozta, a sztereotipizálás szándékos 
volt a cikkekben. A glossza: kötelezően rövid, támadó élű, kritikus, gyakran 
igen éles hangon fogalmazó műfaj, amelynek végén valamilyen poén, csat-
tanó található. Tehát olyan fordulattal zárja az írást, ami a rendszerint je-
lentéktelen előzményeknek nem logikus folytatása, hanem éppen váratlan-
ságával a humor forrása. Az egyszerűnek tűnő, jelentéktelen eset mögött ép-
pen ez az irónia segít valami mélyebb, tágabb összefüggés felismerésében. A 
cikkszerző sztereotipizálása szándékolt, a nőket hozza ki negatív megvilágí-
tásba, pontosan azért, mert focitémában az a sztereotípia tartja magát, hogy 
a nők nem értenek a focihoz, ergo ne is foglalkozzanak vele. Így tehát a cik-
kek nem is foglalkoznak magával a futballal csak a körítéssel. Ezzel párhu-
zamosan említem meg azt is, hogy noha a sztereotipizálás szándékolt, ennek 
ellenére valós, tehát önbeteljesítő jóslatként működött: a nők nem értenek a 
labdarúgáshoz, tehát ne is foglalkozzanak vele, és nem is foglakoznak vele.

A tartalom elemzés eredménye az alábbi diagramon látható:
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Az UH-ban, és a portálon ebben az időszakban megjelent hat kis cikk-
ben összesen huszonnégy sztereotip gondolat jelenik meg, és ha jól számo-
lom, akkor ez cikkeként 4 sztereotípiát jelent. Érdekesnek tartom azt a tényt, 
hogy a nőkről szóló sztereotípiák inkább negatív fényben tüntették fel a nő-
ket. Az a feltételezés, hogy többségében férfiak által uralt szerkesztőségek 
„beolvasztják” a nőket, igaznak bizonyult. Fontos megjegyezni, hogy a férfi-
akat is inkább negatív jellemzőkkel illeti. Tehát vagy megpróbált pártatlan 
maradni a cikkekben és mindkét nemet egyaránt negatív és pozitív sztere-
otípiákkal illetni, vagy egyaránt érvényesülnek a kultúra és közösség által 
együttesen kialakított sztereotípiák és az ellensztereotípiák. Továbbá, mi-
vel a glossza eleve csipkelődő, ironizáló műfaj, szinte kívánja, hogy az iro-
nizálást könnyen lehetővé tevő sztereotip gondolatokat használjon. Arra a 
tényre, hogy nőkkel kapcsolatos sztereotípiák kisebb arányban vannak je-
len, mint a férfiakkal kapcsolatos sztereotípiák, nem tartom fontosnak kü-
lön kitérni, mert itt is, mint sok esetben, jelentkezik a nagy, általános érvé-
nyű sztereotípia: futball világbajnokság az férfias interakció, tehát férfiak-
ról szól. 

Annak érdekében, hogy jobban átlássam a cikkek kialakulásának kö-
rülményeit és a benne szereplő sztereotípiákat, az eredetileg eltervezett szö-
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vegelemzés mellé készítettem három interjút. Az interjúktól azt vártam, 
hogy jobban megvilágítsák, hogyan, miért készültek el ezek a cikkek, kik il-
letve mik voltak a mozgatórúgói, valamint kik vagy mik voltak a közvetett 
érintettek. Míg a forrásfeldolgozás esetében írásos dokumentumokkal van 
dolgunk, az interjúkészítés során az embereket használjuk információfor-
rásként, az ő attitűdjeiket, véleményeiket, gondolataikat igyekszünk megis-
merni. Az interjút egyaránt használhatjuk elsődleges vagy kiegészítő mód-
szerként. Jelen esetben kiegészítő módszerként szolgálnak, tehát csak hát-
tér-információkat gyűjtöttem össze a megkérdezett személyektől.29

Interjúalanyaim, mint már említettem hárman voltak: az első volt maga 
az újságírónő, akinek megjegyzései nélkülözhetetlenek voltak a témám ki-
bontása szempontjából. A második interjú alanyom egy újságíró, aki a vizs-
gált időszakban az UH-ban közölt sportbeszámolókat írta a mérkőzésekről. 
A harmadik és egyben utolsó alanya a történetnek az a főszerkesztő, aki hoz-
zájárult szellemileg és engedélyével is cikkek megírásához, illetve megjele-
néséhez.

A cikkek szerzőjével készített interjúmban számos fontos információra 
fény derült: többek között, hogy maga az újságírónő kezdeményezte a cikkek 
megszületését. Továbbá az újságírónő versenyszerűen talajtornázott és hob-
bi szinten teniszezik évek óta, tehát olyan személyről van szó, aki érdemben 
hozzá tud szólni a sporthoz, belülről ismeri annak világát. Barabás Blanka 
ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a cikkekben fellelhető a sztereotipizálási 
szándék. Látni lehetett, hogy nők focihoz való viszonyáról nem találhatunk 
sztereotípiákat, pontosan azért, mert kezdetektől érvényesült az a sztereotí-
pia, hogy a nők nem értenek a focihoz. Ellenben a cikkekben találunk szte-
reotípiákat a nők tulajdonságairól. Továbbá az is kiderült, hogy a cikkekben 
több, férfiakra vonatkozó sztereotípiával találkoztunk, pontosan azért, mert 
a szerző a labdarúgást férfias interakciónak tekinti. Ugyanakkor szándéko-
san szólnak a cikkek a labdarúgáshoz lazábban kötődő dolgokról, mint sze-
xi focisták, sör, televíziós sportkommentátorok szakmai teljesítménye stb., 
hogy ezáltal is erőteljesebbé váljék a szándékolt a sztereotipizálás. 

A második interjúalanyom Katona Zoltán, ő írta a vizsgált időszakban 
a beszámolókat a mérkőzésekről. Alapos tudással rendelkezik a témáról, na-
gyon erős elveket képvisel, és számára a foci több mint egy 90 percnyi ad-
renalin szintemeléssel járó kikapcsolódás. Katona Zoltánnal készített inter-
júmból fontosnak tartom kiemelni, hogy nagyon élvezte a cikkeket, maga 
is átemelte ezeket a személyes blogjára. Egyetlen sérelme volt, mégpedig a 
visszajelzések kérdésköre. Kétféle hozzászólást különböztet meg: vagy meg-
kérdőjeleznek olyan dolgokat, amelyeket ő tényként állapított meg újságírói 
munkája során, vagy olyan megjegyzéseket tesznek, amelyek egyik kategó-
riába sem tartoznak: pl. „no látod-e megmondtam…”. Ha olyan a hozzászó-
lás, hogy információt hordoz magában, tehát újra- illetve továbbgondolásra 
késztet, azzal nincsen semmi baj. De a másik típust nem tartja fairnek, mert 
ő elsősorban az olvasóknak ír, másodsorban nem lát a jövőbe, harmadsorban 
a névtelen szurkolóknak lehetőségük van a meccs után elégtételt venni és 
megírni, hogy „én megmondtam”, de a szerkesztő teljesen más tények alap-
ján fogalmazza meg egy mérkőzés végkifejletével kapcsolatos hipotéziseit.
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Utolsó interjúalanyom Jakab Árpád volt, az Udvarhelyi Híradó akkori 
főszerkesztője, aki, mint kiderült, szellemileg is hozzájárult a cikkekhez, öt-
leteket adott a szerkesztőnőnek, hogy mikre figyeljen. Ő is azt mesélte, hogy 
tetszett, amit Barabás Blanka írt a meccsről, ezért kérte fel, hogy írjon egy 
héten keresztül. Tehát ötletgazda szerepet nem látott el ebben az esetben. 
Arra a kérdésemre, hogy volt-e valamilyen hosszú távú elképzelés a terv mö-
gött: tehát nők számára is betekintést nyerni a futball világába, esetleg le-
bontani a falat a kemény hírekkel foglalkozó férfiszerkesztők és a lágy hírek-
kel foglalkozó női szerkesztők között, az volt a válasza, hogy színesebbé, ér-
dekesebbé szerette volna tenni a sportrovatot, amit abban a hónapban teljes 
mértékben a labdarúgó világbajnokság uralt. Végül pedig elmondása alap-
ján ő is élvezte és szerette a cikkeket, mert, ahogy Katona Zoltán is mondta, 
ez volt a cél: női szemmel írni a fociról.

Az utolsó módszer, amelyet kutatásom során alkalmaztam, az a hozzá-
szólások elemzése volt, amely tulajdonképpen a kérdőíves interjút helyette-
sítette. Az Udvarhelyi Híradónak van egy www.szekelyhon.ro nevű online 
változata. Az oldal többnyire azokat a híreket, információkat tartalmazza, 
amelyek a nyomtatott újságban is megjelennek. Természetesen több lehető-
séget kínál az olvasóknak az online változat: lehetőségük van a cikkek mel-
lett videókat is megtekinteni, saját cikkeket feltölteni, s végül, de nem utolsó 
sorban hozzászólhatnak az itt közzétett írásokhoz. Így tehát az oldal lehető-
séget teremtett nekem arra, hogy megismerjem az olvasók véleményét az ál-
talam elemzett cikkekkel kapcsolatban. Az online újságírásnak köszönhető-
en szinte azonnal érkezhetnek az olvasói vélemények, amelyek maradandó-
ak is. Azért tartottam jobbnak az online hozzászólások elemzését egy kér-
dőíves felmérésnél, vagy fókuszcsoportnál, mert az olvasók aktuális vélemé-
nyeit, érzéseit esetleg nem tetszését mutatja. Kutatásom idején már csaknem 
egy év telt el a labdarúgó világbajnokság és a cikkek megjelenése óta: már 
mindenki kiheverte, hogy kedvenc csapata kiesett, mindenki megünnepel-
te, hogy a kedvenc csapata nyert, és valószínű az olvasók, akik akkor falták 
a cikkeket, ma már csak hézagosan emlékeznek rájuk, ezért az említett két 
kutatási módszertan nem lett volna célravezetőbb.

Hozzászólások összefoglaló tortadiagramja az alábbiakban látható:
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Összefoglalómban kiemelnék három dolgot. Kutatásom során folyama-
tosan ellenmondásokba botlottam: először az újságírónő mentalitása, illet-
ve a cikkekben megfogalmazottak között. A sportújságíró kollega egyfelől 
elismerte az újságírónő teljesítményét, ugyanakkor erőteljesen szexista ki-
fejezéssel „vébébébi”-nek nevezte. A főszerkesztő esetében is azt vettem ész-
re, hogy egyik oldalon ad, a másikon meg elvesz: felkérte Barabás Blankát, 
hogy írja meg a cikkeket, de ugyanakkor ötleteket is adott neki, irányította 
gondolatait, hogy mikre figyeljen. Végül pedig három olyan hozzászólás ér-
kezett, amelynek relevanciája van témám szempontjából. Azért emelem ki 
őket, mert habár támogatták a kezdeményezést, mégis úgy fogalmaztak a 
labdarúgásról, mintha különleges és csak a férfiakkal kapcsolatba hozható 
téma lenne: „férfiak által nagyra magasztalt foci”, „férfiak kiváltsága”, „fér-
fiak világversenye”. Azt vettem észre, hogy egyikőjük sem tud elszakadni a 
nagy általános érvényű sztereotípiától: a labdarúgás az a férfiak területe, te-
hát a nők ne foglalkozzanak vele.

Az észrevételek illetve következtetések megfogalmazása, megmagyará-
zása során a kommunikációs elméletekhez fordultam, méghozzá a Sandra 
Harding és Julia T. Wood által megfogalmazott „álláspont elmélet”-hez. Nem 
vonatkoztathatunk el attól a ténytől, hogy minden kommunikációs helyzet 
más. Rengeteg tényező játszik szerepet abban, hogy így alakultak a cikkek, 
a gondolatok, a hozzászólások. Ám egy dolog biztos: van bennük valami ho-
mogenitás. Azt vettem észre, hogy egyaránt törekszenek arra, hogy kilépje-
nek társadalom által évek hosszú során felépített általános vélekedésből: mi-
szerint hogy a nők nem értenek a labdarúgáshoz, tehát ne is foglalkozzanak 
vele. Amikor azonban ezt beszédbe, írásba vagy bármilyen más kommuni-
kációs formába kell önteni, „visszaesnek” a társadalom, a kultúra által fel-
épített elvárások medrébe. 

Az álláspont-elmélet kidolgozói, meggyőződéssel állítják, hogy a „meg-
szerzett tapasztalatokat és tudást elsősorban az adott személy környezetét 
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jelentő társadalmi csoport alakítja ki, valamint az határozza meg azt is, ho-
gyan értelmezzük környezetünk jelenségeit és hogyan kommunikálunk sa-
ját magunkkal, másokkal, valamint a külvilággal.”30 Álláspontunk hatással 
van a világnézetünkre.31

A férfiak és nők közötti különbségek nagy részét kulturális elvárások 
következményeinek tekintik, valamint a két csoport egymással szembeni vi-
selkedésének kifejeződését látja benne.32 Egy adott kultúrát nem ugyanúgy 
él meg annak minden tagja. A kultúrák hierarchikus elrendezése miatt a kü-
lönböző társadalmi csoportok tagjai a hatalom, a lehetőségek és a tapasztala-
tok eltérő variációit ismerik meg.”33

Harding szerint azért „az a társadalmi csoport, amelyik meghatároz-
hatja egy adott terület fontos kérdéseit, koncepcióit, feltevéseit és hipotézi-
seit, mindenképpen rajta hagyja szociális ujjlenyomatát a világ azon képén, 
amely annak a területnek a tanulmányozása során születik.”34

Amikor tehát jelentést alkotunk, egyszerűen nem tudunk elszakadni a 
körülöttünk lévő világtól: az a vonatkoztatási pont. Ebben szerepet játsza-
nak szűk körben a családok, barátok, a helyi társadalmi értékek, széles kör-
ben pedig a társadalmi normák és a kultúra és, ami már rég bebizonyoso-
dott a média is. Egyfajta szűrő szerepet töltenek be, amely mindenkor műkö-
désbe lép, valahányszor gondolatainkat, érzéseinket kinyilvánítjuk, nem tu-
dunk elszakadni tőle. 

Záró akkordként megpróbálom összevonni vagy legalább párhuzamba 
állítani a bevezetőben említett amerikai, illetve magyarországi tanulmányt 
az én kutatásommal. A sport és társadalmi nem a 21. század elején a mé-
dia tükrében Magyarországon című tanulmány többször is hangsúlyozta azt 
a tényt, miszerint a szerkesztőségek ún. „férfiuralmi területek”. Ez önma-
gában nem jelent gondot, csak, hogy a szerkesztőségek férfi tagjai hangsú-
lyosan részt vesznek a hírszelekció folyamatában, ami lényegesen rányom-
ja a bélyegét arra, ami ténylegesen bekerül a médiába. Legyen szó nyomta-
tott vagy elektronikus médiáról. A többségében férfiak által dominált szer-
kesztőségek nem teremtenek kedvező környezetet a női sportok nagyobb ará-
nyú megjelenítéséhez. Hazánkban is, akárcsak Magyarországon megfigyel-
hető, hogy a médiumok többet foglalkoznak a sportág szakírói szerint is las-
san minősíthetetlenné váló labdarúgással, mint más női szakágban jellem-
zően sikeresebb csapatsportágakkal. Ezzel csak azt szerettem volna bebizo-
nyítani, hogy, ahogyan Dr. Gáldiné Gál Andrea is megfogalmazta, egy radi-
kális attitűdbeli változás feltehetően minden tekintetben pozitív hatást gya-
korolna a női sport fejlődésére.35 Ez az attitűdváltozás azonban olyannyira 
kellene radikális legyen, hogy gyökereiben változtassa meg a problémát: hi-
szen a dolgozatom elején is kiemeltem, hogy a nők mindenkoron a társada-
lom gyengébbik nemének számítottak. Ez a felfogás a múltban beleivódott a 
kultúrába, a jelenben pedig a média segíti életben tartani. 

Kutatásomhoz használt újságcikkek:
BARABÁS, Blanka: Beszéljünk valami másról, Udvarhelyi Híradó, 

2010. július 5., Hétfő, XXI évfolyam, 128. Szám, letöltés helye: http://www.
szekelyhon.ro/sport/vebegobe/beszeljunk-valami-masrol, feltöltés ideje: 
2010. július 5., letöltés ideje: 2011. március 26.
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Az információ fogságában
THURY GÁBOR

(...)Harminc év óta több információt termelt a világ, mint az előző öt-
ezer év alatt összesen. A The New York Times vasárnapi melléklete több 
információt tartalmaz, mint amennyit a 18. században megszerezhetett 
egy művelt ember. Ha akadna olyan olvasó, aki percenként ezer szót tud-
na elolvasni, még neki is másfél hónapra volna szüksége, hogy az egy nap 
alatt áramoltatott összes információt elolvassa (vagy megnézze). És az ér-
telmezésről még nem beszéltünk. A médiafogyasztó (néző, olvasó) feledés-
sel védekezik az információzuhatag ellen (…)

Forrás: Magyar Nemzet magazin 21. old. 2011. szeptember 24. 

(…) Az ember manapság technikai értelemben több időt tölt olvasással, 
mint harminc éve, de nagyon másként olvas, mint egykoron (…)

Rezumat (În capcana informaţiei)
Nu putem prevedea încă sfârşitul revoluţiei informaţionale, iar datorită obiceiurilor de comunicare 

în schimbare, furnizorii de conţinut au la rândul lor sarcini care se modifi că în timp. Formularea 
acestora este îngreunată de faptul că accelerarea ritmului vieţii duce la schimbarea obiceiurile de 
citit, ceea ce necesită – sau ar necesita  – o schimbare de stil. Ceea ce nu se regăseşte pe internet, 
nici nu există – spune o cunoscută axiomă –, fapt care a condus la publicarea tuturor revistelor 
importante pe internet (politice, apolitice, de sport sau literare), astfel încât variantele offl ine şi 
online să fi e diferite.

Cuvinte cheie
publicaţii online, Nemzeti Sport, număr de vizitatori

Abstract (Being a prisoner of the information)
While nobody can predict the end of the informational revolution, the change of the 

communicational habit of the consumers is forcing the broadcasters to fulfi l new tasks.
The reading habits are also changed in an accelerated world which leads to certain changes 

in style as well. Whatever is not posted on the internet can be considered inexistent. According to 
this concept nowadays all newspapers and magazines must be available on the internet, and the 
content of the online and offl ine issue should not be identical.

Keywords online publishing, Nemzeti Sport, number of visitors

Thury Gábor, újságíró

Nemzeti Sport
gabor.thury@ringier.hu
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(…) A számítógép vonz, mert a hálózatra fűzött információk megsokszo-
rozták az elérhető tudás mennyiségét és egyúttal tovább osztották az embe-
ri tudást. (…)

(…) Gyorsan és felületesen olvasunk, és egyre kevesebb idő jut az infor-
mációk feldolgozására (…)

(…) Egyes pszichológusok szerint a netes olvasás során nem is a szö-
veg tartalmára koncentrálunk, hanem arra, hogy minél több oldalt átfus-
sunk (…)

(…) a legújabb formájú írás-olvasás szerepét újra kell gondolni (...)  
Forrás: Pléh Csaba akadémikus: Az olvasás válsága vagy a gépi kultúra 

győzelme címmel előadás a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában, 
Népszabadság, 2011. szeptember 25., 14. old.   

A szólásszabadság aranykora avagy a közösségi média szerepe a 
közelmúlt észak-afrikai történéseiben 

Az online az emberek mozgósítására is alkalmas. A közelmúlt történé-
sei kapcsán köztudott, Tunéziában és Egyiptomban a fennálló rezsim elleni 
tüntetések a közösségi oldalakon szerveződtek. Ez még akkor is igaz, ha tud-
juk, az internet-felhasználók arrafelé csupán a lakosság 20 százalékát teszik 
ki. Ugyanakkor a hagyományos média, mint az al-Dzsazíra és az al-Arabia 
átvették az online híreket, amelyek így nagyobb nyilvánossághoz jutottak el, 
egymást erősítve egyfajta interaktivitást generáltak a tradicionális és az új 
média között. Ez még akkor is így van, ha a nyilvánosság oldaláról a hivata-
los médiába érkező információk nem mindig hitelesek – ám nem zárható ki, 
hogy ez fordított esetben is megtörténhet.

Az észak-afrikai eseményektől elvonatkoztatva is igaz, amerikai felmé-
rések szerint a tinédzserek körében iskola után napi két óra internetezés 
szinte általános. Egy Svájcban készült felmérés szerint a 16 évnél idősebb 
svájci lányok 96 százalékának és az ugyanilyen korú fiúk 90 százalékának 
a mobiltelefon a legfontosabb médium, megelőzve az internetet is (89 és 87 
százalék)

Forrás: Ringier Domo, 2011. augusztus

Különös házasság

A mellékelt idézetek ugyan egy szűk időintervallum termékei – s csu-
pán a nyomtatott sajtóban megjelenő írásokból –, ám túlzás nélkül állítható, 
napjainkban a kommunikáció legfontosabb kérdésével állunk szemben. Az 
is megállapítható, hogy az információs forradalom permanens forradalom, 
még nem látni a végét. A megváltozott kommunikációs szokások a korábbi-
aktól eltérő feladatot rónak a tartalomszolgáltatókra is. Mindezt megnehezí-
ti, hogy a felgyorsult világban az olvasási szokások is átalakulóban vannak, 
ez egyfajta stílusváltást is kikövetelt – vagy kikövetelne.

Kis túlzással az is kijelenthető, ami nincs fent a neten, az nem is léte-
zik. Ez a már-már axiómaszerű kijelentés tulajdonképpen azt eredményez-
te, hogy egy magára valamit is adó folyóirat – legyen az politikai, nem poli-
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tikai napilap, sport- vagy irodalmi újság – az interneten is olvasható legyen, 
lehetőleg úgy, hogy az offline és az online kiadás tartalma ne legyen egy 
az egyben ugyanaz. Evezzünk a sport vizére, 1997-ben az egyetlen sport-
napilap, a Nemzeti Sport online kiadással jelentkezett (ez csupán a nyom-
tatott újság netes változata volt), 2002 májusától olvasható mai formájában. 
Ott tartunk, hogy a nyomtatott verzió eladott napi példányszáma átlag 62 
ezer körül mozog, az internetes kiadást 175 ezren olvassák. Míg az eladott 
NS-példányokról nem lehet pontosan tudni, hogy egy bizonyos cikket há-
nyan olvasnak el benne, addig az online verzió rögzíti a cikk(ek)re rákattin-
tók számát. Ez akár rövid idő távlatában is segítséget nyújt a szerkesztők-
nek, mivel a rákattintás egyben kvázi közvélemény-kutatásnak is felfogható. 

A napi látogatottsági csúcs 217 ezer volt! 
A nyomtatott és az internetes verzió között még egy lényeges különbség 

van, ez pedig az olvasótáborra vonatkozik. Nincsenek pontos adatok a kor 
szerinti eloszlásra, mégis egyértelmű: a napilap elsősorban az idősebb gene-
ráció olvasmánya. (A Ringier kiadó tulajdonában lévő Képes Sport 2006-os 
profilváltásának egyik indokaként azt hozták fel, hogy a megcélzott fiatal 
olvasótábort idővel elvezesse a Nemzeti Sporthoz. Ez a kísérlet a jelek sze-
rint nem vált be, az a korosztály, amely olvasta a KS-t, később nem feltétle-
nül az NS-print olvasótáborát gyarapította, ez a korosztály némileg idősöd-
ve korcsoportja szokásainak megfelelően elsősorban az interneten keresi a 
híreket.)

Érdemes azzal foglalkozni, hogy a print változat jövőjét lényegében az 
határozza meg, meddig él az a generáció, amely a papíron olvasást preferál-
ja az interneten szörfözéssel szemben. Mert szembe kell nézni azzal, hogy 
a felnövő generációk már a számítógép segítségével tájékozódnak. Ki kell 
hangsúlyozni az olvasási szokások megváltozását. A hagyományos olva-

Rudolf győztes gólja a svédek ellen (2011. szeptember 2.) – másnap száztízezer fölött 
volt a rákattintások száma az NSO kiadásán (Nemzeti Sport)
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sás bizonyos szempontból kényelmesebb, nem mellékes körülmény az sem, 
hogy a megszokáshoz az újság (könyv) tárgyként kezelése (érinthető, tapint-
ható) is az  ilyesfajta olvasás komfortérzetét növeli – elsősorban azoknál a 
generációknál, amelyek ehhez szoktak hozzá. Ilyen formában a könnyedebb 
és nehezebb tartalom is fogyaszthatóvá válik. A fiatalabb generációk már 
képernyőn olvasnak, ez a szokás nem a hosszabb szövegek befogadását segí-
ti, noha általánosítani nem lehet, az interneten hosszabb szöveg megjelente-
tése nem szokás.

Van azonban egy fontos szempont, amelyet nem lehet figyelmen kívül 
hagyni. A nyomtatott verzióért fizetni kell, míg az internetes tartalomhoz 
ingyen hozzá lehet jutni. Az újságra lehet azt mondani, hogy elégedetlen va-
gyok a tartalmával, ezért a jövőben nem áldozok rá, de a hazai online mé-
dia-hozzáférés ingyenes. Így akkor is megnézem, ha különösebben nem va-
gyok elégedett a tartalommal, de legalább ingyen információhoz jutok. Fon-
tos kiemelni: amihez a magyar olvasó térítésmentesen hozzájut, azért a ké-
sőbbiek során sem szeretne fizetni. Márpedig tudjuk, a szokásokon a leg-
nehezebb változtatni. Így nem egészen fair – hogy sportnyelven fogalmaz-
zak – a nyomtatott és az online kiadás példányszám szerinti összevetése. 
Mert ha a Nemzeti Sportot (a Metropolhoz hasonlóan) ingyen osztogatnák az 
aluljárókban, a százezer feletti példány garantált lenne. Csak éppen azt nem 
tudnánk, ki mit olvas el belőle...

A Nemzeti Sport Online arculata

Azt is számításba kell venni, a magyar sport helyzete az utóbbi évtized-
ben erősen megváltozott. Nem vagyunk már sportnemzet, ha az lennénk, 
akkor is nehéz lenne megküzdeni a globalizációval, amely elsősorban a lát-
ványsportok területén érezteti hatását.  Ehhez hozzájárul, hogy nem csu-
pán a látványsportágakba áramlik világszerte a pénz, hanem olyan, magyar 
szempontból hagyományosnak nevezett sportágakba is, mint például a ví-
vás, az öttusa, a birkózás vagy a kajak-kenu. Márpedig az anyagiak előbb-
utóbb hozzák magukkal az eredményt is. A nagy konkurenciaharc következ-
ménye is – a korlátozott létszám mellett –, hogy az  olimpiákra kvalifikációs 
versenyek során át vezet az út. Lassan ismét érvényes lesz a coubertin-i mon-
dás – nem a győzelem, a részvétel lesz a fontos, mivel a szereplésért majd-
nem úgy meg kell küzdeni, mint az érmekért. Miközben a szemlélet annyi-
ban átalakult, hogy győzelmet mindenek felett preferálja... De  hovatovább 
az ötkarikás játékokon nem a dobogós helyezésekben mérjük a (magyar) sze-
replés eredményességét, hanem abban, mekkora létszámú csapattal veszünk 
részt egy-egy olimpián. Mindezt azért fontos leszögezni, mert a sportújság 
régebben a magyar sikerek szócsöve volt, generációk nőttek fel úgy, hogy a 
magyar sport világhatalom, s „az újságban” erről lehetett olvasni, nem mel-
lékesen erről akartak olvasni. Kérdés, hogy a globalizált sportvilág történé-
sei mennyire érdeklik azokat az olvasókat, akik máshoz voltak szokva. Ez-
zel szemben az internetes nemzedék már beleszületett abba az állapotba, 
hogy a magyar sport kevésbé markáns, mint a korábbi évtizedekben. Továb-
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bá a konzervatív beállított-
ságú olvasókat nem hoz-
zák lázba a bulvártémák, a 
celebvilág távol áll tőlük. 

Elkerülhetetlen, hogy 
az internetes kiadások meg-
jelenésével a nyomtatott új-
ság példányszáma csökken. 
Kiadói feladat annak meg-
oldása, hogy összességé-
ben többet nyerjen a réven, 
mint amennyit a vámon el-
veszít. (Ebbe most nem men-
nék bele, az amerikai és an-
golszász médiában megtalál-
ták a megoldást.)

Minőségét és látogatott-
ságát tekintve az NS Online 
kiemelkedik a hazai médiá-
ból. Tegyük hozzá, az online 
szekció önálló stábbal dolgo-
zik, esetenként a nyomtatott 
média munkatársai is besegítenek. De fogjuk ezt fel úgy, hogy az NS jól sá-
fárkodik a magyar sajtóban elfoglalt monopolhelyzetével. Hogyan választ-
ható szét a neten és a nyomtatott verzióban megjelenő tartalom? Az informá-
ció hatalom, a gyorsaság még inkább. A legfontosabb a napi események tála-
lása, amelyek fő sodorvonalát az adott sportesemények megadják. Az online 
tudósítás, az összefoglaló elemzés, a nyilatkozatok gyors elkészítése alap-
vető követelmény. Ennek technikai kivitelezése nem az írás tárgya. Annak 
azonban helyt kell adni, hogy az olvasó (néző) reagálhat a megjelent írások-
ra, s nem kevés esetben a felhasználók érzékenysége befolyásolja a tárgyila-
gos hangnemet. Gyakran az jut az eszembe, ha a hozzászólók a saját szak-
területükön is ilyen (ön)kritikusak lennének, Magyarországon Kánaán len-
ne... A cikkekben előforduló valós vagy vélt hibákra igencsak kritikus hangú 
reakciók érkeznek, amelyek stílusa néhány kommentet követően sem hagy 
alább, de ekkor már nem az alapcikk, hanem a másik véleménye a kriti-
ka célpontja. Hogy ez jó-e vagy rossz? Ne minősítsünk, fogadjuk el, hogy ez 
van, ennek kell megfelelnünk. Mint tudjuk, véleményszabadság van. S ezt 
még akkor is figyelembe illik venni, ha gyakran a névtelenség mögé bújva 
kimondottan sértő írások érkeznek. A gyakran indulatos, kulturálatlan for-
mában megírt reagálásokra nem találtam magyarázatot. Ha ugyanis a szoci-
alista rendszerben felnőtt generáció képviselői eresztenék ki a gőzt, mond-
ván, fiatalon nem volt mód véleményük szabad kinyilvánítására, ez még el-
fogadható magyarázat lenne, ellenben a már a rendszerváltozás után fel-
nőtt korosztályok felhasználóiból kerülnek ki a megmondóemberek. Egyre 
inkább kikristályosodik bennem: a kifejezési mód hű tükre a társadalom-
ban uralkodó állapotnak, amelyet nem feltétlenül a felhasználók generál-

Torghelle Sándor (Nemzeti Sport)
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nak, esetleg inkább kárvallottjai. Nem ritkán gondolok arra, ha egy-egy szo-
ciológus elbeszélgetne a véleményformálókkal, akár remek példákat kapna a 
társadalmi frusztrációkat elemző írásaihoz...

Három tényezőt sorolok fel, amely szerintem – hangsúlyozom, szerin-
tem – egy internetes tartalom erősségét jellemzi. Az egyik a már említett 
napi információ mennyisége és minősége, másrészt a felhasználók körében 
népszerű blogok közlése, továbbá mennyire segít az oldal a lexikonszerű 
használatban, azaz bizonyos nagyobb témákkal kapcsolatban milyen háttér-
anyaggal bír. Ez utóbbi nem feltétlenül egy online felület profilja, de mégis 
azt mondom, hogy a brandet erősíti.

Mivel az online átvette a beharangozás, tudósítás, visszapillantás hár-
mas feladatát – s az információt nem másnap, hanem  szinte azonnal kapja 
kézhez a felhasználó –, megváltozik a nyomtatott sajtó szerepe. Ha a kiadó 
úgy gondolja, az online és offline működhet szimbiózisban, még azt is fi-
gyelembe lehet venni, hogy nyomtatott verzió a konzervatív olvasótábor igé-
nyeinek feleljen meg, az online pedig „dübörögjön”. De bármilyen furcsa, ez 
az eddigi szokásokkal ellentétben nagyobb feladatot ró a lapok szerkesztői-
re. Mivel az olvasó nem vár egy napot az eredményekre, az újszerű tartalom-
nak ezeken már túl kell lépnie, háttérinformációk, interjúk jelentik – kel-

Détári Lajos edzést irányít (Nemzeti Sport)
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lene, hogy jelentsék – a törzsanyagokat. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 
napilap szinten  magazint kell készíteni, ami roppant felkészült stábot igé-
nyel, mind tartalmilag, mind a layoutot illetően. A képkészítés és képszer-
kesztés szükségessége felerősödik, a kép ne csak illusztráljon, hanem tartal-
mat erősítő funkcióval bírjon. Felmerül persze a kérdés, hogyan lehet a ma-
gazinos feldolgozásnak napi szinten megfelelni? Természetesen nem mind 
a 20 vagy 24 oldal magazin. Figyelembe kell venni, hogy az NS olvasótábo-
ra nem biztos, hogy csak azért nem használ internetet, mert nem szokása, 
esetleg anyagi helyzete sem engedi meg. Mindenképpen ki kell tehát elégí-
teni egyfajta információéhséget. Példának okáért egy Bajnokok Ligája-fordu-
ló másnapján a legfontosabb tényekre is kíváncsi az olvasó, jóllehet az újsze-
rű feldolgozásnak már többet kellene megmutatnia, nem csupán a gólok tag-
lalása a feladata.

Summa summarum: a nyomtatott és az online verzió párhuzamos mű-
ködtetése számos lehetőséget rejt magában, a közeljövő feladata ezek maxi-
mális kihasználása. Nem csupán a keresztpromóció segíthet a monopolhely-
zet megtartásában, hanem olyan PR-munka, amely ha külön-külön nem is, 
de együttesen nyereségessé teszi a vállalkozást.

Különös házasság ez, amelyben a nyomtatott sajtó – a jelenlegi tenden-
ciával számolva – addig maradhat mellérendeltségi viszonyban, amíg a rajta 
felnőtt generációk életben tartják. Hogy mi lesz azután? Meglátjuk.

Vagy már csak nézzük?

(Néhány látogatottsági adat a közelmúlt ns-online cikkeiből)   

Régi témák

Hetvenkedhet – Albert Flórián ma 70 esztendős 5966
Akinek a futballpálya és a vendéglő is csalogató volt (Noskó Ernő) 

5665
Hová lett Vitár Róbert? 20077
Ma hetvenesztendős Mezey György (interjú) 5404
Détári-tripla és tízgólos döntetlen a magyar–szovjet gálamérkőzésen 

(1986–2011) 21492

Napjaink történései

Fradi
Az Üllői úton nyert először idegenben a Videoton (meccstudósítás.) 

24972
Somália: A Fradinál most nincs helye a bulizásnak (portré) 11893
Détári Nobel-díjra pályázhat az Üllői úton (edzésriport) 12824
Abdi hosszabbított, ismét az NB I-es keret tagja 16524
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Magyar NB I
„Bálás szerbek” helyett sztárügynökségek légiósai az NB I-ben (elem-

zés)  12662
Rangadónak indult, ötgólos Loki-siker lett belőle (DVSC–DVTK 5–0, tu-

dósítás)  18 934
Közüzemi tartozások miatt felszámolási eljárás az Újpest ellen  

13 467
Torghelle Sándor aláírt a Bp. Honvédhoz 13771
Torghelle-gól, de paksi győzelem Kispesten (Honvéd–Paks 2–3) 

1095
ZTE–Pápa 1–1: még mindig nyeretlenek a kékek  3839
Az erős Haladás legyőzte a feltámadó Siófokot 3790
Nem bírtak a pécsiek a Kaposvárral 5037
Háromgólos Vasas-siker az Újpest ellen 1045
Dudás és Trajkovics kiütötte a Kecskemétet  10772

Magyar válogatott
Most a magyar ostor csattant a végén, Rudolf góljával nyertünk! (tudó-

sítás) 110 322
Vanczák és Rudolf gólt lőtt, elhoztuk a pontokat Kisinyovból (tudósí-

tás) 68 544
A magyar válogatott a 27. a világranglistán (híranyag)  47227
Gera és Dzsudzsák is ott van a finnek elleni keretben (hír) 23949
Stieber a keretben, Gera nem jön haza (hír)  15371
Az Egervári-csapatban van spiritusz! (elemzés)  21882
Vanczák: Ott játszom, ahol szükség van rám  16807
Stieber Zoltán útja a válogatottig (portré) 12271

Külföldi futball
Higuaín repítette a Real Madridot Barcelonában 17872
Messi már csak két gólra Kubala rekordjától 13 514
Válasz a Realnak és C. Ronaldónak: öt Barcelona-, három Messi-gól 

27552
A Chelsea ötössel szomorította Bogdán Ádámot 16367
Nyögvenyelős MU-siker, de már csak egy gól az előny  18486
Az eltiltott Tévez nem edzhet a csapattal  15236
Mancini: Végeztem Tévezzel, végleg elvágta magát 32968
Oxlade-Chamberlain! Avagy itt az „új Walcott” 8123
A Dortmund kiütéssel nyert, a Bayern ikszelt 11314 
A Juventus a hajrában törte meg a Milant 26096
Az Inter megköszönte Gasperini munkáját 15447
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A kőtáblától a táblagépekig
Megváltozott (sport)médiafogyasztási szokások
Magyarországon

LANTOS GÁBOR

1996, Atlanta. 

Mellettem Martin-Kovács Miklós, a Magyar Rádió akkori amerikai tu-
dósítója és az ő személyi számítógépe. A világhálón keresgél, éppen az olim-
pián induló versenylovak tisztálkodásáról kutat információkat. Csak nézek, 
mint a moziban, de kollégáim is. Az idősebbek ingatják a fejüket, van, aki 
vastag dossziékban bogarássza azt a papírt, amely elengedhetetlen lesz a dél-
utáni közvetítéshez…

2011, Budapest
A világhálón barangolva már azt is másodpercre pontosan tudom, hogy 

az egy év múlva Londonban sorra kerülő olimpián mikor kezdődik a 100 mé-

Rezumat (Schimbarea obiceiurilor legate de consumul jurnalismului sportiv în Ungaria)
La Olimpiada de la Seul din 1988, reporterii radio se puteau plimba încă relativ liberi în satul 

olimpic, fi lmând şi intervievând sportivii. În 2012, la Londra, accesul în satul olimpic va fi  încă 
posibil, însă exclusiv în zona mixtă a acestuia. Articolul analizează schimbările survenite în profesia 
de jurnalist sportiv, noile situaţii şi posibilităţi tehnice, din punctul de vedere al unui reporter.

Cuvinte cheie
camera presei, jurnalist sportiv, transmisie sportivă, obiceiuri de consum mass-media

Abstract (Changes in the consuming habits of the sport media in Hungary)
In Seoul, 1988 the reporters of the radio used to walk relatively free in the Olympic Village, doing 

interviews with sportsmen and women. In 2012 reporters can enter the Olympic Village in London, 
but only to the mixed area. Through the experiences of a reporter, the study presents the changes 
occurred in the work of sport reporters, and the opportunities given by the new situations and the 
use of new technologies.
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 pressroom, sport reporter, consuming habits, coverage
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teres férfi síkfutás döntője. Minden információ a számítógépemre érkezik, 
miközben mérnök kollégám elmagyarázza, hogyan jut el a hang egy vezeték 
nélküli mikrofon segítségével Londonból Budapestre.

15 év telt el. Mégis, a rádiózásban (a sportrádiózásban) mintha egy fél 
évszázad röppent volna tova. A fejlődés megállíthatatlan, Európa nyugati fe-
lén már hibrid-rádiózásról beszélnek, ahol nincsen szükség sem telefonra, 
sem vezetékekre, sem technikai személyzetre. Elég csak egy kisméretű do-
boz, egy internetes kapcsolat, s a riporter máris élőben jelentkezhet be a vi-
lág bármely pontjáról, ha pedig nem áll rendelkezésre internet, akkor ott a 
mobilnet, amelynek segítségével akár a Föld legeldugottabb pontjáról is le-
hetne rádiózni.

Aki nem tart lépést a technikai fejlődéssel, végzetesen és véglegesen le-
marad – mondják azok, akik csak és kizárólag ebben hisznek. Van azonban 
olyan kollégám, aki még mindig a „kőtáblánál”, a saját kézzel megírt papíros-
nál jobbat nem tud felmutatni. Kéretik nem kinevetni mindezért. Tisztelni 
kell őt, s a kőtáblát, mert az alaposan felkutatott információnál nagyobb kincs 

nincs ebben a 
szakmában. Kü-
lönben is, tessék 
felmenni a netre 
és részleteket 
keresni mond-
juk az 1948-as 
londoni olim-
piáról. Lesznek 
részletek, de az 
igazi kincsek 
úgyis a köny-
vekben, az egy-
kori újságokban 
vannak. Ame-
lyek – mármint 
a könyv, vagy 
az újság – éppen 
olyan kőtáblák a 

net, vagy éppen a legújabb e-book (elektronikus könyv) mellett, mint az a bi-
zonyos kézzel írott papír.

A sajtószoba megtelt, nézzétek tévén!

Ám mindez a dolog technikai része. Maradjunk az olimpiáknál, marad-
junk a riporter és a sportoló személyes kapcsolatánál. 1988-ban Szöulban 
(tehát nem a hőskorról beszélek) a rádió riporterei még viszonylagos szabad-
sággal sétálgathattak az olimpiai faluban, megszólítva, mikrofonvégre kap-
va a számukra fontos sportolót. 2012-ben, Londonban is be lehet majd lépni 
az olimpiai faluba, de annak kizárólag a vegyes zónájába. Ez olyan, mint az 
állatkertekben a majomház. Középen a rács, az egyik oldalon a versenyzők, 

2004-ben olimpiai bajnok a magyar vízilabda-válogatott (Nemzeti Sport)
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a másikon a rendezők szemében a majmok, vagyis mi,  a látogatók, a szüksé-
ges rosszak, akik miatt már megint riadóztatni kellett a biztonságiakat, akik 
miatt már megint be kellett kapcsolni az egész testet átvilágító röntgenkapu-
kat. Igen, jönnénk, kérdeznénk, mint ahogyan megtennénk ezt a versenyek 
után a lihegőnek nevezett vegyes zónában, ahová megérkezik az előbb még 
nyertes, érmes, vagy vesztes főszereplő. Pontosabban, ahová beterelik. Köte-
lező ott keresztülmennie, nincs mese, el kell vonulnia a mikrofon – és kame-
raerdők előtt, ahol minden lencse rá szegeződik. Arra ugyan már nem lehet 
kötelezni, hogy meg is álljon, hogy válaszoljon – a nagy sztárok így is tesz-
nek. Ha a csodaúszó Michael Phleps rossz napra ébredt, vagy csak rosszul 
sikerült a versenye, lehajtott fejjel vágtat végig a zónán, magasról téve arra, 
hogy az egész világ őt akarná megszólaltatni. Ha nyert, akkor persze beszél 
– a kiváltságosoknak. Elsősorban a nagy amerikai rádióknak és tévéknek, 
talán még a BBC-nek is odavet valamit, mert azt ismeri. „Hungarian Radio – 
az meg mi?” – villan át az agyán, s meg sem áll a számára biztonságot nyúj-
tó szobáig, ahol már csak a doppingellenőrök zavarják. Velük azonban nem 
tud mit tenni. Személyes példa 2000-ből a belgiumi labdarúgó Európa-baj-
nokságról. Állunk a „majomketrec” egyik oldalán Gent városának stadion-
jában, ahol nincs meccs, csak az olasz válogatott edz rendületlenül. Később 
jönnek a futballisták, s minő csoda, Toldo kapus megáll a Magyar Televízió 
kamerája előtt és beszél. Nem 10 másodperces interjú lesz ez, hanem 3–4 
perces „dokumentumműsor”, szinte hihetetlen az egész. Később rájövünk, 
hogy Toldo kapus csak annyit láthatott, hogy az MTV mikrofonja lengede-
zik előtte. „MTV, tehát lehet, hogy a híres zenecsatorna munkatársai ugrot-
tak le Gentbe, hogy beszélgessenek velem?” – gondolhatja, ha lenne nála zse-
lé, már a haját is belőné, s már folyik is a diskurzus. Tiszta szerencse, hogy a 
végén nem kérdezte meg, melyik két zeneszám között hangzik majd el a be-
szélgetés. Megköszönjük és odébbállunk, kincset találtunk, igazi médiagyé-
mántot, amely csak nekünk van meg, amellyel lenyomhatjuk az akkor még 
gyerekcipőben járó magyar kereskedelmi televíziókat.

Évtizeddel később, Dél-Afrikában, a labdarúgó-világbajnokságon esé-
lyünk nincs már hasonlóra. 10 év alatt eljutottunk oda, hogy az úgynevezett 
vegyes zónába is akkreditálni kell, pontosabban médiajeggyel lehet csak be-
jutni. Kérnénk is a belépőt, de hiába, mert a FIFA-világranglistán nem va-
gyunk azon a helyen, amely besegítene bennün-
ket a szentélybe. Azaz a ranglistán előttünk álló 
országok újságírói minden jegyet elvittek, a terem 
megtelt, nézzük a dolgokat a sajtósátorban kihe-
lyezett képernyőkön. Mivel ezt megelőzően 1986-
ban jártunk foci vb-n (mármint résztvevőként), 
nagyon nem is reklamálhatunk, eloldalgunk, de 
a szerencse megint nem hagy cserben bennünket: 
a rustenburgi fák alatt éppen Bora Milutinovics 
támasztja a törzset. Ő az, aki öt világbajnokságra 
öt különböző ország válogatottját vezette ki (1986: 
Mexikó, 1990: Jamaica, 1994: Egyesült Államok, 
1998: Nigéria, 2002: Kína), itt és most tévéripor-

Ha a csodaúszó Michael 
Phleps rossz napra ébredt, 
vagy csak rosszul sikerült 
a versenye, lehajtott fejjel 
vágtat végig a zónán, ma-
gasról téve arra, hogy az 
egész világ őt akarná meg-
szólaltatni. Ha nyert, akkor 
persze beszél – a kiváltsá-
gosoknak.
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terként van jelen, a kutya nem kíváncsi rá, csak mi, adja is az interjút szé-
pen. Nyolc évvel korábban ez elképzelhetetlen lett volna, hiszen akkor ő is a 
mindent magába szippantó FIFA-gépezet része volt, ma már csak egy tévés, 
egy kolléga, aki szívesen beszél egy másik kollégának. Büszkék is vagyunk 
minderre, de azért egy aktív futballistának, vagy szövetségi kapitánynak 
jobban örültem volna. Mindegy, ez van. 2006-ban különben a németorszá-
gi vb-n egyetlen meccsre, az Ukrajna-Olaszország összecsapásra kaptam ve-
gyes zóna jegyet azzal a megcáfolhatatlan indoklással, hogy Ukrajna hazánk 
egyik szomszédja, hadd menjen be a magyar. Nem tudtam, de nem is akar-
tam velük vitatkozni.

Nincs több kérdés!

Még szerencse, hogy a nyári olimpiákon kicsit más a helyzet. A magyar 
sportolók ismernek bennünket, megállnak, beszélnek. Egészen addig, amíg 
a legújabb találmány, a létesítmény média menedzsere (vagy inkább smasz-
szere) oda nem ront, s fel nem emel egy sárga táblát. Ezen a felirat: utolsó 
kérdés. Amikor ezt felteszem, jön a piros tábla: nincs több kérdés. Szeren-
csére szemfüles nép a magyar, Hajdu János kézilabda-kapitány például a 
sárga felvillanása után három perces monológot tartott, így a szerencsétlen 
menedzser hiába emelgette a tábláit, semmit sem tudott tenni, hiszen amíg 
a kérdezett beszél, szankcióra nincs lehetőség. Hajdu közben mosolyog, ezt 
teszem én is, jól kijátszottuk a béna őrt, aki pedig csak a munkáját végezte, 
pont úgy, ahogyan mi is ezt tettük volna. Valaki azonban parancsba adta, 
hogy három kérdésnél többet akkor sem szabad feltenni, ha rajtunk kívül 
csak a sarokba telepített műpálmafák állnak ott.

Félreértés ne essék, ez itt nem a kinyílt panaszláda, csupán szerettem 
volna érzékeltetni, hogy az olimpián, vagy a labdarúgó-világbajnokságon 
mennyi előre nem látható nehézségekkel kell megküzdenie az újságíróknak, 
riportereknek, akiket egyébként a rendező MOB és FIFA mindig családtag-
nak tekint – legalábbis ez a hangzatos szólam, na meg ne feledjük, hogy 
mind a televíziók, mind a rádiók horribilis összegeket fizetnek azért, hogy 
egyáltalán jelen lehessenek ezeken a világeseményeken. Az írott sajtó mun-
katársai „ingyen” vannak ott – az újságírás eme szegmensére még nem ve-
tettek ki sarcot, de a hangsúly a „még”-en van, mert mindez csak idő kérdé-
se. Ugyancsak bajban vannak a jogtulajdonosok az internetes médiumokkal 
is, de ez a kérdés immáron 10 éve feszíti a MOB, a FIFA és a többi nemzetkö-
zi szövetség illetékes urainak fejét, olykor komoly migrént okozva nekik. Az 
internetes újságíró ma már egy miniatűr kamera segítségével is élő közve-
títést tud adni úgy, hogy biztonsági őr legyen a talpán, aki észreveszi és ki-
vezetteti a jogsértőt. Eltelt egy évtized, s a világ vezető sportszervezetei még 
mindig nem tudnak mit kezdeni az internetes újságírók egyre növekvő tábo-
rával. Ugyanakkor a másik oldalt sem kell félteni. Akad olyan „kolléga”, aki 
saját lakásában alkotta meg a www.xy.hu oldalt (az xy helyére tessék beírni 
bármelyik magyar sportoló nevét), majd azzal a lendülettel, ahogy megalkot-
ta, legott akkreditált a következő világeseményre. Saját szememmel láttam 
ilyet a 2009-es horvátországi férfi kézilabda-világbajnokságon, ahol számos 
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addig ismeretlen honfitársam érkezett meg 
sajtó akkreditációs kártyával a nyakában. 
A szervezők nem tehettek mást, köszöntöt-
ték a megjelentet, elvégre ott volt mögötte 
a honlap, amelyet saját kezűleg barkácsolt 
össze. Éppen ezek a jelenségek ösztönzik 
majd arra a világversenyek szervezőit, hogy 
valami határt húzzanak, ez pedig nem le-
het más, mint a pénz, azaz a jogdíj beszedé-
se. Mert honlapot még lehet eszkábálni, de 
ha fizetni is kell, akkor minden bizonnyal 
otthon marad az illető.

Régebben a Nemzetközi Sportújságíró 
Szövetség által kiadott AIPS kártya is jelen-
tett valami szűrőt, de mára ez a plasztik la-
pocska teljesen elértéktelenedett. Arra még 
jó, hogy a világ egyes múzeumaiba ingyen 
bemehessünk vele, de rossz hírem van: 
egyre több helyen csak mosolyognak e kár-
tya láttán és könyörtelenül bevasalják a be-
lépőjegy árát.

Olcsó a sportközvetítés – csak nem 
kimozdulni

A világ és Magyarország elektroni-
kus (azaz tévés és rádiós) sportújságírásá-
ban egy olyan trend kezd kialakulni, amely 
alapvetően alakítja át a riporteri munkát. A tematikus sporttévék megjelené-
se eredményezte azt a változást, hogy a méregdrágán megvásárolt eseménye-
ket nem a helyszínről, hanem az adott televízió magyarországi stúdiójából, 
képernyőről, vagyis off-tube módszerrel közvetítik. A helyszíni közvetíté-
sek így háttérbe szorultak, azok mára már leginkább a közszolgálati tévében 
és rádióban jelennek meg. (Megjegyzem, hogy a rádióban igencsak nehezen 
megvalósítható az off-tube közvetítés, de nem kivitelezhetetlen, s akadt-e rá 
már példa.) Az off-tube közvetítés előnye, hogy sokkal olcsóbb, mert a ripor-
ternek legfeljebb egy BKV-bérletet kell kifizetni ahhoz, hogy bejusson a stú-
dióba, míg a kiküldött munkatárs repülőjegye, szállásköltsége, napidíja, do-
logi kiadása, a kommentátorhely megvásárlása mind-mind jelentős költséget 
emészt fel. Az off-tube közvetítés másik nagy hátránya, hogy a kommentátor 
és a sportoló közötti személyes kapcsolat megszűnik, hiszen a riporter pon-
tosan ugyanannyit lát – se többet, se kevesebbet – mint az otthon ülő néző.

Azokban az esetekben, amikor egy tematikus sportcsatorna megveszi 
pl. a spanyol labdarúgó-bajnokságot, nehezen képzelhető el a helyszíni köz-
vetítés, hiszen egy fordulóból 3–4 meccset is műsorra tűznek, így bajos len-
ne minden héten 3–4 kollégát kiutaztatni. A gond inkább akkor van, ami-
kor nagy világesemények közvetítési jogai kerülnek a tematikus tévékhez, 

Vörös Zsuzsa, az öttusa olimpiai bajnoka 
Athénban (Nemzeti Sport)
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vagy olyan fontos események, amelynek magyar vonatkozásuk van. A Digi 
TV 2011 májusában a spanyolországi Alicantéból közvetítette a Ferencváros 
női kézilabda csapatának KEK-döntőjét, de a riporter nem utazott ki a hely-
színre, hanem takarékossági okokból Budapestről közvetített. Egy ilyen je-
lentős eseménynél ez megengedhetetlen, már csak azért is, mert a kommen-
tátor teljes mértékben ki van szolgáltatva a spanyol kollégáknak, ha pedig 
esetleg elmegy a kép, vagy a rendező miatt egy lassítás alatt a riporter lema-
rad egy gólról, ember legyen a talpán, aki mindezt követni tudja. Nem vé-
letlen, hogy a kilencvenes évekig a Magyar Televízió szinte mindent a hely-
színről közvetített, s csak nagyon kevés esemény került off-tube kommentá-
lással a képernyőre.

Mint már említettem, a rádióban nagyon ritkán fordul elő, hogy a ripor-
terek nem a helyszínről kommentálnak egy sporteseményt. 1996-ban, az at-
lantai olimpián a magyar labdarúgó-válogatott mérkőzései a távoli Florida 
államban zajlottak (Orlandóban és Miamiban), s mivel egy mérkőzésért lu-
xus lett volna bárkit is 3000 km-re repültetni, a rádióban úgy oldották meg a 
közvetítést, hogy az atlantai rádiósközpontban felépített stúdióból történt az 
események követése. A hallgató azonban ebből semmit sem érzékelt, lévén, 
egy ügyes technikai húzással az orlandói meccs atmoszféráját a hangmér-
nök kollégák a kommentálás alá keverték, így a hallgató úgy érezhette, hogy 
a riporter ott van a helyszínen. Ezt akár kegyes csalásnak is minősíthetném, 
de ha azt mondom, hogy a 16 napon át tartó olimpián nyolc kommentátor 
dolgozik, s ők minden nap 14–16 órát munkával töltenek, mindjárt érthetőb-
bé válik, miért nem lehetett 48 órára az atlantai riportercsapatból egy mun-
katársat Floridába utaztatni.

Pars Krisztián olimpiai ezüstérmes kalapácsvető – 2008 (Nemzeti Sport)
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A mai médiaiskolákból kikerülő, s később e foglalkozást űző fiatalabb 
újságíró nemzedék egyre kevesebbszer tud majd eljutni külföldre, a helyszí-
ni közvetítés lehetősége ünnepnap lesz mindazoknak, akik olyan szerencsé-
sek, hogy ezt művelhetik.

Sporthírek a villamoson, metrón, blogok, fórumok – változó médiafo-
gyasztási szokások

Diákéveimben a gimnáziumba érkezés előtt minden nap, szinte szer-
tartásszerűen vásároltam meg a Népsportot és keddenként a Képes Sportot. 
Minden hónapban vártam a Labdarúgás című folyóirat megjelenését. (Poli-
tikai napilapokat csak később kezdtem el olvasni.)

A hozzám hasonlóan szocializálódott ember 40 évesen is így kezdi a 
napot – már csak a megszokás miatt is. Magam mind a mai napig megve-
szem a sportújságot, mert azt kézbe lehet fogni, mert annak „illata” van, 
mert… de nem folytatom. Igen, igen, tudom, mindez már fent van a világhá-
lón, talán ez az oka annak, hogy Magyarországon a nyomtatott sajtó drámai 
időket él át, a példányszámok a korábbiak töredékére estek vissza. Ennek 
csak az egyik indoka lehet az, hogy az embereknek nincsen pénzük ezek-
nek a lapoknak a megvásárlására. A másik argumentum az, hogy az okos te-
lefonok, iPadek, laptopok, miegymások világában egyszerűen nincs szükség 
arra, hogy az ember újságot vegyen. Az eredményeket pár kattintással el le-
het érni (jelzem, e cikk írásának reggelén Stockholmban magam is a világ-
hálón néztem meg a labdarúgó Bajnokok Ligájának előző esti eredménye-
it). Ma már a világ bármely pontján egyszerűen hallgatható a Kossuth rádió, 
vagy bármelyik magyarországi rádióállomás is. Kis túlzással lassan a kar-
óránkon is lehet majd tévét nézni, a megváltozott médiafogyasztási szokások 
megállíthatatlanul törnek előre. Az Egyesült Államokban vagy Kanadában 
ma már gépkocsikban is lehet internetes vagy műholdas rádiót hallgatni, 
erre még hazánkban várni kell egy kicsit. Ám a földi műsorsugárzás előbb 
vagy utóbb de megszűnik, már csak azért is, mert az Európai Unió erre köte-
lezi tagországait. A földi sugárzást átveszi majd a digitális, azaz új média-fe-
lületek, platformok jönnek majd létre nem is olyan soká. Az persze már más 
kérdés, hogy a digitális adást is fogni képes rádiókészülék pénzbe (jelenleg 
sok pénzbe) kerül, de ezzel is az fog történni, mint ami a mobiltelefonokkal, 
azaz a kezdeti drágaságot felváltja a tömegesítés és az olcsóság. Az új platfor-
mok megszületése új csatornák létrejöttét hozhatja el, így akár rádiós sport-
csatorna is létrejöhet – már csak az a kérdés, hogy lesz-e annyi minőségi 
sport Magyarországon, hogy egy ilyen csatornának létjogosultsága legyen?

A megváltozott médiafogyasztási szokásokhoz előbb vagy utóbb min-
denki kénytelen lesz alkalmazkodni. A magyarországi sporttelevízió ezt 
részben már megtette. A labdarúgó-bajnokság hétvégi összefoglalójában a 
profi sportújságíró-műsorvezetők (Molnár Mátyás, Petur András) mellett 
megjelent két mutatós hölgy, Lipcsei Berta és Takács Rita is. A két csinos 
nő jelenléte segíthet abban, hogy a produkciónak minél több férfi nézője le-
gyen. Amikor a TV2 2009-ben három évre megvásárolta a labdarúgó Bajno-
kok Ligája közvetítési jogait, a jóképű Vincze Ottót nem (csak) azért ültették 
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be társ-műsorvezetőnek Gundel Takács Gábor mellé, mert Vincze 1995-ben 
két káprázatos gólt lőtt Zürichben a Grasshoppers ellen (pedig már ezért 
megérdemelte volna a felkérést), hanem azért, mert a jelenléte sok hölgy né-
zőt odavisz a készülékek elé – legalábbis a szerkesztők anno így okoskodtak. 
Később Vincze kikerült a csapatból, ma pedig már ott tartunk, hogy a TV2 
a szinte foghatatlan PRO4 csatornára tette a BL 2011/12-es évadjának közve-
títéseit, mondván, a PRO4 amúgy is a férfiaknak szóló tematikus csatorna, 
hadd menjen ott a foci.

Két év alatt tehát nagyot változott a világ, de ez utóbbi húzást a TV2 
nem tudta volna meglépni, ha az elmúlt két évben a BL-meccsek nézettsége 
az egekbe emelkedett volna. Sajnos, nem így történt. A TV2 legnagyobb ve-
télytársa, az RTL Klub bármit sugárzott a BL-meccs idejében, mindig meg-
nyerte a nézettségi versenyt. A TV2 a BL megszerezésével nem tudta végre-
hajtani azt az áttörést, amelyet ettől az üzlettől remélt, ám az árutól egyköny-
nyen nem lehet megszabadulni. Sikertörténetet a bukásból pedig úgy lehet 
varázsolni, ha az addig kimutathatatlanul alacsony nézettségű PRO4-re vi-
szem a meccseket, hiszen a majdnem semmihez képest ez a lépés alaposan 
megnöveli majd a PRO4 nézettségét. És ez így is történt.  

A megváltozott médiában a megjelenő blogok, illetve a fórumok jelentik 
az újabb felületet, amelynek térnyerése szembetűnő. A blogokon kis túlzás-

Kovács Katalin, Vajda Attila és Janics Natasa olimpiai bajnokok – 2008 (Nemzeti Sport)
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sal bárki arról írhat, amiről akar, az ehhez kapcsolódó hozzászólások, illetve 
a névtelen nethuszárok által kedvelt fórumok olyan területet biztosítanak, 
ahol akár nyomdafestéket nem tűrő, vagy éppen becsületsértő kijelentések 
is megjelenhetnek. Amennyiben ezeken az oldalakon nincsen moderálás – 
márpedig a legtöbbnél mindez hiányzik – akkor ott könnyen elszabadul a 
pokol. Nem véletlen, hogy mind a sportvezetők, mind az edzők óva intik a 
sportolókat attól, hogy ezeket az oldalakat látogassák – sajnos, a legtöbbször 
hiába. A dolog különösen egy hosszú világversenyen veszélyes, ahol egy-egy 
rosszabbul sikerült meccs után az özönlő negatív vélemények rossz irányba 
viszik a főszereplőket. Akik azonban felnőtt emberek, így az estek 99% -ban 
felesleges lenne megtiltani nekik, hogy a netet böngésszék, ámbátor külföld-
ön erre is van példa. A norvég női kézilabda-válogatott tagjai például egyszer 
sem internetezhetnek az adott világverseny alatt. Nem azt mondom, hogy a 
tilalomfa gyümölcse lett a 2008-as olimpiai bajnoki címük, de hogy a tiltás 
ebben az esetben hasznos lehet, az szinte biztos. 

Amikor 2011 júniusában a magyar női kézilabda-válogatott két góllal 
elveszítette a németek elleni vb-selejtező első mérkőzését (azaz még sem-
mi sem dőlt el, simán továbbjuthattunk volna), a szövetségi kapitány, Mátéfi 
Eszter habzó szájjal ült le a vacsorához. Nagy sokára kibökte, hogy a meccs 
vége és az étkezés között a fórumokat olvasgatta, ahol a sok névtelen hozzá-
szóló megállás nélkül gyalázta őt. Mátéfi a történteket annyira a szívére vet-
te, hogy még két nappal később is ezzel foglalkozott. Nem azt állítom, hogy 
mindezek miatt bukta el a magyar csapat a visszavágót, de az biztos, hogy 
a szövetségi kapitány mentálisan nem volt 100%-os állapotban a sorsdöntő 
időszak alatt.

Kit érdekelnek a sporthírek? – A sport magyarországi elbulvárosodása

Megfogadtam, hogy ebben a cikkben nem fogom ostorozni a magyaror-
szági kereskedelmi tévéket, rádiókat és bulvárlapokat azért a tevékenységü-
kért, amellyel a magyar sportot kezelik. Így csak néhány tényt rögzítenék. A 
két legnagyobb kereskedelmi tévé esti hírösszefoglalójában nincsenek sport-
hírek, de ha a Honvéd labdarúgó-csapatának balhés drukkerei szétverik Ka-
posvárt, akkor ez a vezető hírek közé kerül. Mert botrány van. A napi sport-
hírek hiányáról csak annyit: az egyik programigazgató egyszer azt mond-
ta, ha a hírek végén gólokat mutatnának, akkor a nézők elkapcsolnának on-
nan. De ha focizó aranyos mosómedvék kerülnek a képernyőre, akkor szin-
te mindenki ott marad.

Nem tudom. Engem a futballozó mosómackók valahogy nem hoznak 
lázba, de elhiszem, hogy a napi munkában megfáradt és a mindennapi meg-
élhetésért harcoló átlagember szívesebben nézi ezt a bornírtságot, mint 
mondjuk a Manchester United góljait. Elhiszem, de elfogadni nem tudom, 
s minden porcikám tiltakozik ellene. Ám ha a mindent felülíró nézettsé-
gi adatokra gondolunk, kénytelenek vagyunk elfogadni a programigazgató 
ezen döntését.

Az RTL Klub annak idején a legzsírosabb falatokat halászta magának 
ki, így került ide a Forma–1-es vb futamok közvetítése, vagy a profi ökölví-
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vás Kovács Istvánnal és Erdei Zsolttal. A csatorna egy időben a magyar fut-
ball mellé állt, válogatott és magyar bajnoki mérkőzések egész sora szerepelt 
itt, de azt az RTL illetékesei is hamar belátták, hogy ez az üzlet csak viszi 
és nem hozza a pénzt – a nézettségről nem is beszélve. Manapság egy-egy 
vízilabda vagy kézilabda rangadó kerül az RTL képernyőjére, természete-
sen olyan adásidőben, ami a csatornának is megfelel. A kezdési időpontok 
így kerülnek a néző- és sportolóellenes kora délelőtti vagy déli időpontokra, 
de nincs mit tenni, aki fizet, az rendeli a muzsikát. Márpedig ha egy Veszp-
rém-Szeged férfi kézilabda meccs este 6-kor totális bukás, akkor azt nem te-
szik csak azért erre az időpontra, hogy a nézőknek, vagy a sportolóknak ked-
vezzenek. A szakszövetségek pedig behódolnak, nekik az is sokkal jobb, ha 
reggel 9 órakor kell kezdeni egy bajnoki döntőt, csakhogy képernyőn legye-
nek. Egyetlen olyan esetről tudok, amikor a szövetségi kapitány és a csapat 
megvétózott egy déli meccskezdést: 2010 júniusában a Magyarország–Szlo-
vénia férfi kézilabda vb-selejtezőn veszprémi visszavágóján  a közvetlen vb 
és a közvetett olimpiai szereplés lehetősége volt a tét. Amikor Mocsai La-
jos szövetségi kapitány arról értesült, hogy a meccset közvetíteni szándéko-
zó RTL délelőtt 11.40-kor szeretne kezdeni, a mester a csapattal és a szövet-
séggel konzultálva nemet mondott, így a mindent eldöntő ütközet a normá-
lis este 6 órai időpontra került, ám ennek az volt az ára, hogy a „nagy” RTL 
helyett a fiókcsatorna, a Sportklub közvetített. Ám a magyarok győztek, ki-
jutottak a svédországi világbajnokságra, ahol hetedikek lettek, így készülőd-
hetnek a 2012 áprilisi olimpiai selejtezőre. 

Ez a történet tehát szerencsésen fejeződött be, miként egy másik is, 
amelynek időpontja 2008 augusztusa, tehát pontosan a pekingi olim-
pia alatt esett meg az, hogy az egyik magyarországi bulvárújság felfedez-
te magának a Kínában aranyéremért küzdő vízilabdacsapat játékosát. Pon-
tosabban, annak magánéletét. Még pontosabban a szennyest. A pólós pri-
vát élete került válságba, erre minő véletlen, hogy éppen a sikeresen meg-
vívott elődöntő és a döntő között jelent meg mindez. A lap persze meg sze-
rette volna szólaltatni az érintettet is, de Kemény Dénes szövetségi kapi-
tány hathatós közbenjárására az ügyből nem lett nagy botrány. Csak kicsi. 
Ezzel a történettel azt szerettem volna érzékeltetni, hogy a magyar és nem-
zetközi bulvársajtónak semmi sem szent, ha egy-egy sportolóról botránysza-
gúan lehet írni. A következtetés itt sem túlságosan bonyolult: növelni kell a 
példányszámot és ennek érdekében, nem ismernek sem istent, sem embert. 
Ha egy magyarországi lesifotós (paparazzónak nem nevezném őket, azok 
profibbak) egy képen megörökíti, hogy a nős futballista és a férjezett kézilab-
dázó az árnyas fák alatt csókolódzik, akkor abban biztosak lehetünk, hogy 
megszületett a másnapi címlapkép.

2012: készülünk az olimpiára

E cikk megírásának pillanatában (2011 szeptembere) mind a Magyar 
Televízió, mind a Magyar Rádió gőzerővel készül a jövő évi londoni olim-
piára. A magyarországi közmédia 2011-es átszervezése értelmében London-
ba az MTVA (Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap) kommen-
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tátorcsapata utazik, abban a reményben, hogy a magyar sport felülmúlja ön-
magát és a 2008-as pekingi 3 aranyérmet hozó játékokon mutatott produkci-
ónál nagyobb sikerekről számolhat be a brit fővárosból. Ám ne legyenek illú-
zióink: a magyar sport jelenlegi állapota inkább a pekingi eredmények meg-
ismétlésének lehetőségét vetíti előre. Nem véletlen az sem, hogy a Magyar 
Olimpiai Bizottság igencsak visszafogottan latolgatja az esélyeket, mondván: 
ha a mieink megismétlik a pekingi eredményeket, akkor az a realitás és a si-
ker, minden, ami ennél jobb, már-már csodaszámba megy. A korábbi olimpi-
ákon 6–8–10 aranyéremhez szokott magyar közönség persze nem éri be eny-
nyivel, s azt is elég nehéz lesz kommunikálni, ha a 2008-as játékoknál eset-
leg szerényebb magyar sikerek születnek Londonban.

Pedig, ahogy szokták mondani, ez is benne van a kalapban. Mégis, zár-
juk bizakodással ezt az írást: 2012. július 27. és augusztus 12. között Ko-
zák Danuta, Sidi Péter, Berki Krisztián, Marosi Ádám, Szilágyi Áron, Pars 
Krisztián, Janics Natasa, a magyar női kajak négyes, Gyurta Dániel, Hosz-
szú Katinka, Bacskai Balázs, Módos Péter, Mészáros Anett, Ungvári Mik-
lós és a férfi vízilabda-válogatott is aranyérmes lehet. Ez – akárhogy számo-
lom – 15 lehetőség.

És ennek megállapításához nem kellett sem iPad, sem laptop, sem 
okostelefon, de még kőtábla sem.
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Fodor Zoltán és az olasz Andrea Minguzzi birkózók csatája az aranyéremért, 2008-ban
(Nemzeti Sport)
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BL-döntőn jártam – a legfonto-
sabb európai kupamérkőzés egy 
magyar újságíró szemével

CSILLAG PÉTER

Mindent a szemnek, semmit a lábnak!

A Bajnokok Ligája döntőjéig eljutni szinte lehetetlen. 
Magyar játékosnak utoljára 1986-ban sikerült, igaz, a marosvásárhe-

lyi Bölöni László és az aranyérmes Bukaresti Steaua többi labdarúgója 
akkor még hírből sem hallott BL-ről, ők még csak Bajnokcsapatok Európa-
kupáját ismertek. Ha pedig a kört a magyarországi futballistákra szűkít-
jük, 1978-ig kell visszamennünk az időben, amikor a Kű Lajos-féle Bruges-

Rezumat (Am fost la o fi nală de Champions League – cel mai important meci al cluburilor văzut 
de un jurnalist maghiar) Participarea unui jurnalist maghiar la fi nala UEFA Champions League 
este un privilegiu rar, dar în acelaşi timp şi o responsabilitate mare. Prezentarea ambianţei celui 
mai important eveniment fotbalistic al anului, căutarea de detalii interesante sau secrete legate de 
joc necesită o concentrare totală şi o pregătire prealabilă corespunzătoare.  Articolul încearcă să 
ofere o viziune subiectivă asupra celor trei fi nale, din prisma călătorului est-european, formulând în 
acelaşi timp câteva sfaturi celor interesaţi de jurnalismul sportiv.

Cuvinte cheie
fi nala UEFA Champions League, jurnalism sportiv, relatarea unui meci de fotbal

Abstract (I have seen the Champions League fi nal – the most important European cup game 
from the view of a Hungarian sports journalist) Covering the UEFA Champions League fi nal is a 
rare privilege for a Hungarian sports journalist, at the same time a heavy responsibility. Focusing 
on the background of the most important football event of the year, searching for the interesting or 
secret details of the game requires full concentration and a lot of preparation before hitting the road.  
The article tries to give a subjective insight to the three trip, reveals the challenges of an Eastern 
European traveler and gives some advice to those interested in sports journalism.

Keywords
 UEFA Champions League fi nal, sports journalism, football report

Csillag Péter, újságíró

Nemzeti Sport
csillagpeterpal@gmail.com
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nek csak a Liverpool állta útját. Nem mintha azt megelőzően tömeges ma-
gyarinvázió jellemezte volna a BEK-döntőket: a kiváltságos Puskás Ferenc, 
Czibor Zoltán, Kocsis Sándor, Kubala László négyesből még egy tisztessé-
ges kispályás csapatot sem lehet összerakni.

A kilátások nem kecsegtetőek. Elegendő felhívni a figyelmet arra az ap-
róságra, hogy a jelenleg legmagasabban jegyzett magyar játékos, a 2012. ja-
nuári oroszországi vételára alapján 19 millió eurót érő Dzsudzsák Balázs a 
PSV Eindhovennel legutóbb nem is indulhatott a sorozatban, így a szélső 
egészen prózai módon vett részt a 2011-es londoni döntőn: kapott egy jegyet. 
Mézesmadzagként vásárolta neki a négyezer eurós belépőt leendő klubja, a 
mézből kifogyhatatlan, madzaglógatásban igen dörzsölt Anzsi Mahacskala. 
Rajta kívül a magyar hírességek csoportját a díjátadó során tévénézők száz-
millióinak fókuszába kerülő Orbán Viktor miniszterelnök, valamint az 
OTP-vezér Csányi Sándor képviselte. És persze ne feledkezzünk meg az 
UEFA-reformok nyomán már-már fél szektort megtöltő játékvezetői csapat-
ról, a Kassai Viktor vezette hétfős bírói különítményről, már csak azért sem, 
mert honfitársaink közül az eseményen ennek tagjai voltak jelen egyedüli-
ként „alanyi jogon”.

John Terry felelősségével nyúlni a billentyűkhöz

A fentiekből világosan kitűnik, hogy ha valaki manapság magyar létére 
labdarúgásra adja a fejét, nem szerepel BL-döntőn. Ha mégis, csakis egy tisz-
tázatlan körülmények között meggazdagodott orosz klubtulajdonos gondo-
san tisztázott pénzéből, meghívott nézőként. Következik továbbá az is, hogy 

Illetéktelen kezekben: római rendőrök emelgetik a BL-serleget a Colosseumnál (a szerző felvétele)
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ha valaki nem zárta el maga előtt végképp a BL-döntőhöz vezető utat azzal, 
hogy labdarúgó lett, akkor is csak négy esetben juthat el a hőn áhított mérkő-
zésre: Magyarország első számú politikusaként, Magyarország leggazdagabb 
vállalkozójaként vagy Európa legjobb játékvezetőjeként. Aki nem tartozik az 
említett kategóriák valamelyikébe, menthetetlenül a stadionon kívül reked.

Hacsak nem fizeti ki a belépő árát. Az Európai Labdarúgó-szövetség ál-
tal forgalmazott jegyek közül 2011-ben kívülállóknak a legolcsóbb 175 euró-
ba került (a két résztvevő csapat szurkolói kaptak ennél olcsóbbat is), ám a 
legtöbben csak a magasabb árkategóriába tartozókhoz fértek hozzá. A legne-
hezebb próbát azonban azoknak kellett kiállniuk, akik az utolsó pillanatban 
ütöttek a homlokukra és a pénztárcájukra: MLSZ-es forrásból tudom, hogy 
egy váratlanul feleslegessé vált belépőre néhány nappal a döntő előtt 1350 
euróért csapott le egy szerencsés magyar vásárló.

Szerencsés? A szerencse viszonylagos fogalom, a BL-döntőt nézve pe-
dig különösen. Éppen erről szól ez a cikk: én szerencsésnek mondhatom ma-
gam, mert 2008-ban, 2009-ben és 2011-ben is a helyszínen láttam az év leg-
fontosabb európai kupamérkőzését. És szerencsésnek is mondom magam, 
pedig nem ez a helyes kifejezés. Amikor kolozsvári barátom, Killyéni And-
rás megbízott, hogy a BL-döntőkön szerzett tapasztalataimat foglaljam össze 
írásban, azért örültem a feladatnak, mert tudtam, végre lehetőségem nyílik 
a megfelelő oldalról megragadni a kivételes élményt. Tapasztaltam néhány-
szor, hogy moszkvai, római vagy londoni utam kapcsán valaki irigykedve 
kérdezte, milyen érzés élőben látni Lionel Messit, milyen érzés nyolcvanez-

Hang-, fény- és füstelemekkel köszöntik a Stadio Olimpicóban a győztes Barcelonát
(a szerző felvétele)
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res stadionban 
meccset nézni, mi-
lyen érzés Cristiano 
Ronaldo orra alá 
nyomni a diktafono-
mat. 

Ilyenkor az 
egyszerűség kedvé-
ért legtöbbször azt 
mondtam, nagysze-
rű, mert ha nem így 
felelek, súlyos indo-
kokkal kellett vol-
na alátámasztanom 
a sorssal szembe-
ni hálátlanságomat. 
Márpedig általában 
nem állt módomban 
ME.dok-tanulmány 
terjedelemben ki-
fejtenem a választ. 

Hogy valójában milyen érzés? Felelősségteljes. Guvadt szemmel összpon-
tosítani Messi mozdulataira, öt érzékszervvel felfogni a stadion száraz be-
tűkben visszaadandó hangulatát, és az orvos alaposságával fürkészni a 
melldöngetve nyilatkozó Cristiano Ronaldo arcrezdüléseit, hogy a szájából 
elhangzó három bugyuta sportközhely mögé az érzelmeket is oda lehessen 
festeni. Ez elsősorban nem kiváltság, pláne nem szórakozás, hanem az ideg-
rendszert az utolsó rostig feszültségben tartó munka. Stílszerű hasonlattal 
élve azt is mondhatnám, ilyenkor körülbelül akkora a nyomás az újságírón, 
mint John Terryn volt a Luzsnyiki Stadionban, miközben a moszkvai vi-
zes füvön nekifutott a futballtörténelem legszomorúbb hanyattesésével és a 
Manchester United történetének legvidámabb kapufájával végződött tizen-
egyesének.

Használati utasítás a sajtós jegyhez

Amikor a Nemzeti Sport tudósítója a Pápa–Siófok NB I-es találkozóról 
ír, azzal a felszabadult és boldog tudattal teheti, hogy másnap az olvasó a 
mérkőzés súlyának megfelelő felületességgel futja át a sorait. Azt meg kivált-
képp nem fogja megkérdezni, milyen érzés volt a Perutz-stadionban ezerkét-
száz szurkolóval nézni, amint Lovrencsics Gergő bolondot csinál Mogyo-
rósi Józsefből. A BL-döntő más: az esemény presztízsértéke a sajtópáholy-
ban sem kisebb, a helyszíni kiküldött munkatárs pontosan tisztában van 
vele, hogy a betűit odahaza alaposan megmérik. És hiába ír az év másik há-
romszázhatvannégy napján lehengerlő cikkeket, ha ez, itt és most nem sike-
rül, ha ebben hiba van, azért az olvasó könyörtelenül büntet: megjegyzi az 
írás fölött szereplő nevet. (Ha a cikk jól sikerült és hiba nélküli, természete-

Így írtok ti, avagy munkában egy kolléga (a szerző felvétele)
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sen nem fájdítja a szemizmait a felesleges odapillantással.) Az olvasó véle-
ményénél csupán a kollégáké, a főszerkesztőé, a szerkesztőké, a rovatveze-
tőé, a rovatvezetőhelyettesé fontosabb, hiszen az ő megbízásukból, őket kép-
viselve, helyettük vagyok ott a meccsen, elsősorban nekik tartozom elszá-
molással. 

Arról nem is beszélve, hogy az ellenértéket nem csak a Futó utcai 
szerkesztőség és a hatvanezres olvasótábor kívánalmaihoz kell igazíta-
nom, hanem a szerencsémhez is. Ahhoz, hogy annak ellenére ülök ott a 
Luzsnyikiban, az Olimpicóban vagy a Wembleyben, hogy nem vagyok sem 
Európa legjobb játékvezetője, sem az Anzsi Mahacskala elkényeztetendő ki-
szemeltje, sem Magyarország miniszterelnöke, sem Magyarország leggazda-
gabb embere, sőt 1350 euróm sincs, de még 175 sem mindig. 

Azzal kezdtem a cikket, hogy a Bajnokok Ligája döntőjéig jutni szinte 
lehetetlen. A mondat második fele lemaradt: ha csak nem vagy újságíró! A 
többlépcsős akkreditációs folyamat során az UEFA és a rendező ország ha-
tóságai úgy szaglásszák körbe a jelentkező adatait, mint a repülőtéren a ko-
lumbiai utasok gyanús kofferjeit, néhány kalandor mégis rendszeresen meg-
próbálkozik a kerülőutakkal: az európai szövetség évről évre lekapcsol né-
hány újságíróbőrbe bújt szurkolót vagy a régi munkaadója nevével visszaélő 
volt kollégát, akik próbára teszik a rendszer megbízhatóságát. A kelet-euró-
pai futballmédiának azonban van egy másik sajátos hagyománya is, ame-
lyet a BL-döntők előtt újra és újra leporol: az eseményről elvileg tudósító, va-
lójában a mérkőzést a potyaszurkoló irigylésre méltó szerepéből figyelő, ál-
talában vezető beosztásban lévő munkatárs jelölése a presztízseseményre. 
Ezen a téren egyébként a labdarúgó világversenyeken indokolatlanul elsza-
porodott ázsiai sportújságírók viszik a prímet, akik közül például a 2010-es 
dél-afrikai világbajnokság során elvétve láttam egyet-egyet a munka lázában 
görnyedni a laptopja fölé. Ám ahogy a jó futballista nem törődik azzal, hogy 
ki az ellenfél, úgy az újságírónak sem illik a szomszéd asztala felé pislog-
nia. Elegendő, ha a BL-döntőhöz vezető számos, rögösebbnél rögösebb utat 
megnézi, és megbecsüli, hogy az övé hatsávos autópálya volt. A megbecsü-
lésnek pedig a legfőbb jele, ha lelkiismeretesen és alázatosan igyekszik olyat 
alkotni, hogy senki se bánja meg az „autópálya-matricára” (utazás, szállás, 
útiköltség) kiadott pénzt. A félreértések elkerülése végett: azt a cég fizeti.

Munkaidő: napkeltétől napkeltéig

Nem az újságíró lelki vívódásairól kell szót ejtenem (azért még fogok), 
hanem a munka szakmai részéről. Az első lépés, hogy az újság kiválaszt-
ja, kit küld a BL-döntőre. A döntés módját nem ismerem, a szempontok kö-
zül a nyelvtudás kézenfekvő: jómagam az angolt és az olaszt bírom valame-
lyest, így kerülhettem képbe 2008 óta egy kivételével minden évben (a Nem-
zeti Sport 2010-ben, a madridi Internazionale–Bayern München mérkőzésre 
anyagi megfontolásból nem küldött senkit).

Nem tudok elszakadni a személyes nézőponttól: számomra Moszkva, 
Róma és London között a legnagyobb különbséget az jelentette, hogy Moszk-
vában voltam először, Rómában másodszor, Londonban pedig harmad-
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szor BL-döntőn. Ezek után talán természetes, hogy az oroszországi mérkő-
zés hagyta bennem a legmélyebb nyomokat. Elsősorban nem a pályán tör-
tént események miatt (bár a Manchester United ősbrit futballját, az édes-
anyját gyászoló Frank Lampard keserédes gólörömét vagy éppen Terry em-
lített hanyatt vágódását nehéz elfelejteni), hanem a különös körülmények-
nek köszönhetően. Ha a cikk témájához nem kellene ragaszkodnom, most 
elsőként a turistaélményeimet említeném: híres beszorulásomat a moszkvai 
Szojuz Hotel liftjébe a tizedik és a tizenegyedik emelet között, a kiszámít-
hatatlan – pontosabban kiszámíthatóan működésképtelen – tömegközleke-
dés kiküszöbölésére vállalt belvárosi autóstop-kalandokat vagy a gigantikus 
sugárutakon tett kilátástalanul hosszú, be nem tervezett gyalogtúrákat. De 
mert itt a BL-döntő az apropó, maradok a szakmánál, már amennyire az idő-
járás és a napszakváltozás a szakma része. Az egyedülálló hangulatra gon-
dolok ugyanis, amely egyrészt a szomorúan szemerkélő esőből, másrészt a 
helyi idő szerint háromnegyed tizenegykor kezdődő, hajnali kettő körül vé-
get érő, legalább négy-, a tizenegyesekkel öt-, a díjkiosztóval hatfelvonásos 
dráma éjszakai jellegéből fakadt. Az újságíróknak pedig volt még két ráadás-
felvonás is az edzői sajtótájékoztatóval és a vegyes zónás interjúzással. Soha 
addig, soha azóta nem értem haza mérkőzésről napfelkeltére.

Lenin letépte volna a zászlót

Ha azt kérdezné valaki, mi ugrik be nekem a moszkvai BL-döntőről 
elsőnek, mégsem a fentieket mondanám, hanem azt a megmosolyogtatóan 
anakronisztikus és minden eszmetörténeti-politikai alapvetést kíméletlenül 
porrá zúzó képet, amely a stadionhoz érve fogadott. Az 1980-as moszkvai 
olimpia kulcslétesítménye, a kerületnyi sportpark közepén álló Luzsnyiki 
Stadion bejárata előtt Vlagyimir Iljics Lenin hatalmas bronzszobra tekin-
tett büszkén a távolba, mögötte pedig az imperialista-kapitalista világ szeny-
nyes sportvállalkozása, a Premier League két élharcosának, a Manchester 
Unitednek és a Chelsea-nek a kifeszített óriászászlaja virított. Aligha két-
séges: ha lábát nem rögzítik előrelátóan a talapzathoz, Lenin dühösen hát-
rafordult volna, és a kommunista világ szörnyű megalázkodását egy percig 
sem tűrve forradalmi határozottsággal letépte volna a stadionról a vörös és 
a kék felmosórongyot.

A Nemzeti Sport persze nem azért bérelt nekem szobát Moszkvában, 
hogy az idők furcsa változásán álmélkodjak, hanem dolgozni. A hazakül-
dött cikkek közül exkluzivitás szempontjából a korábbi Manchester United-
legendával, Mark Hughes-zal készült interjú emelkedik ki, a mérkőzés fő-
hősei közül Cristiano Ronaldótól és Frank Lampardtól gyűjtöttem össze 
a vegyes zónában, a játékosok és újságírók kijelölt találkozási övezetében 
egy-egy interjúra elegendő nyilatkozatmennyiséget. A manchesteri portu-
gál szélső bámulatra méltó önbizalmából (hogy ne nagyképűséget mondjak) 
felcsillantott valamit, amikor az elhibázott tizenegyesére vonatkozó kérdés-
re laza kézmozdulattal válaszolt: vigyorogva rámutatott a nyakában lógó 
aranyéremre.



135

SZÓKÖZÖK

Hogy Rómáról mi ötlik fel? Magánemberként az olasz viszonylatban is 
szokatlan hőség, valamint az idős hölgy konyhájának jellegzetes és koránt-
sem kellemes illata a szállásomon, amely történetesen egybeesett a római 
egyetemen tanuló Eszter húgomnak a kleptomániás tulajdonosnénivel meg-
osztott albérletével. Sportújságíróként az a különös érzés, amely a Stadio 
Olimpico lelátóján kerített hatalmába: alattam a pályán éppen a futballtör-
ténelem egyik korszakalkotó csapata, a majdan talán unokáim által is áhí-
tattal emlegetett Barcelona látható, mégpedig az én két szememmel. Bár 
semmilyen szurkolói érzelem nem fűz a katalán csapathoz, Andrés Iniesta, 
Xavi, Lionel Messi és a többiek játékát elnézve valahogy egyértelműnek tűnt, 
hogy erről a csapatról előbb fognak elkeresztelni érát a sportág históriájá-
ban, mint az előző évben ugyanúgy BL-győztes Manchester Unitedről. Ne-
héz volt elképzelni, hogy a Josep Guardiola alatt lenyűgöző harmóniát mu-
tató Barcelonát bárki is felülmúlhatja, és állítom, tízből kilenc tényező alap-
ján a 2009–2010-es kiírást is neki kellett volna megnyernie. A tizedik José 
Mourinho volt: a jóval gyengébb, ám erejét megsokszorozó Internazionale 
kapta az aranyérmet.

Profik, félprofik, álprofik és én

Ahogyan Moszkvában, úgy Rómában sem kellett tudósítanom a mérkő-
zésről, a szerkesztők túl nagy kockázatot láttak abban, hogy a 23 órás lap-
zárta előtt harminc perccel küldjem el a cikket, mondván, összeomolhat a 
technika. Én nem ellenkeztem, hiszen pontosan tudtam, hogy a kakasülő-
ről, ahova a fapados osztályba sorolt – értsd: kelet-európai és ázsiai – újság-
írókat rendelte az UEFA, a játékosoknak inkább pont-, mintsem emberalak-
ja van. A Budapesten követett televíziós közvetítésben ezzel szemben min-
den részlet kivehető, sőt az ismétléseknek hála újra és újra kivehető. Két év-
vel később, Londonban viszont már az én feladatom volt a mérkőzés esemé-
nyeinek összefoglalása, igaz, ott érthetetlen módon viszonylag jó helyre ül-
tetett az európai futballfőhatalom.

Az angliai döntőre kiadott Champions magazinban olvastam, hogy a 
világ híres újságjainak majdnem olyan híres szakírói miként hangolnak a 
BL-döntőre (úgy emlékszem, többek között a The Times, a La Gazzetta dello 
Sport, és a L’Equipe szerepelt az összeállításban, a Nemzeti Sport képvise-
lője a Me.dok szerkesztőivel kötött kizárólagos élménybeszámolói megálla-
podásra hivatkozva a megkeresést természetesen visszautasította – volna). 
Volt, aki azt állította, hogy már négy-öt hónappal korábban elkezdte gyűjte-
ni a jegyzeteit, és olyan is akadt, aki beismerte, nagyjából a második félidő 
derekán kezd el gondolkodni azon, hogy miről szóljon a cikk. 

Én valahol félúton vagyok a kettő között: nem gondolkodom januárban 
a májusi tudósítás címén, de nem is várok a lefújásig. Körülbelül egy-két 
héttel a döntő előtt kezdem el összeszedni a szakmai anyagokat, a tevékeny-
ség lendületét az esemény közeledtével fokozom. Eleinte már attól megnyug-
szik a lelkiismeretem, ha elolvasok egy-két olyan cikket, amelyet máskor ha-
tározottan átlapoznék, végül már az is álmatlan éjszakákat okoz, ha hirte-
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len nem jut eszembe, ki volt az 1968-as BEK-győztes Manchester United cse-
rekapusa.

Interjú az ismeretlen futballistával

Felkészültnek lenni jó. Felkészültnek lenni nagyon jó: megnyugvást ad, 
hogy a fejedben az események mind a kétszázhatvannégyezer lehetséges for-
gatókönyvére megvan az odaillő történet. Ha kell, csak leemeled agyad vala-
melyik polcáról az előkészített gondolatot, és gondosan belesimítod a cikk-
be. Legyen szó érdekes statisztikáról, előző nap olvasott újsághírről, szaf-
tos pletykáról, egy kolléga szakmai meglátásáról vagy ne adj Isten valami 
– „odabentről” még használhatónak látszó – egyéni ötletről. Különösen ki-
élezett helyzetben, mondjuk a mérkőzés 73. percében, a tudósítást a 75. per-
cig váró szerkesztők távoli, ám annál élesebb kését a torkán érezve, meg-
szakadt internetkapcsolattal és kiakadt idegekkel képes csak igazán örül-
ni a tudósító annak, hogy előrelátóan bekészített egy-két információkonzer-
vet a spájzba.

Felkészületlennek lenni nem jó. Felkészületlennek lenni nagyon nem 
jó, néha mégsem megy másként: a BL-döntő televíziós szakértőkké vedlett 
edzőkkel és korábbi futballistákkal színezett médiakavalkádjában bárme-
lyik pillanatban beleakadhatsz valakibe, akitől nem kérni interjút súlyos új-
ságírói mulasztás. Ha viszont kérsz, kérdezni is kell, ott és akkor, így hát ma-
ximális fokozatra kell állítani az emlékfelhozó szivattyút. Így beszélgettem 
Moszkvában Mark Hughes-zal és így kaptam el a BL-fesztiválon játszott kis-
pályás mérkőzése előtt, az öltöző bejáratánál Michael Laudrupot. 

Létezik az interjúnak egy másik, jóval kellemesebb válfaja, nevezete-
sen az, amikor előre tudod, ki áll majd veled szemben. A Nike segítségével 
Londonban két volt Manchester United-játékostól, Andrew Cole-tól és Denis 
Irwintől is kaptam öt-öt percet: az ilyen rövid beszélgetés racionális infor-
máció-gazdálkodással negyedoldalas cikkhez sem lenne elegendő, a minden 
köhintést felhasználó BL-döntős információ-gazdálkodással azonban dupla 
oldalt is képes megtölteni.

Aki valaha foglalkozott újságírással, tudja, hogy a cikkírás leggyönyö-
rűbb pillanata az, amikor az ember leüti az utolsó billentyűt. Ugyanígy a 
BL-túra kétségtelenül legszebb élménye, amikor a tudósító felül hazafelé a 
repülőgépre, és megengedheti magának azt a luxust, hogy nem érdekli töb-
bé a BL-döntő.

A Nemzeti Sportban megjelent, helyszínről küldött BL-döntős cikkek

Manchester United –Chelsea 1–1 (11-esekkel 6–5)
2008. május 22. (szerda), Moszkva

2008. május 21., szerda
- Nagy terjedelmű helyszíni riport Moszkva előkészületeiről 
- Keretes írás a Luzsnyiki Stadion furcsa gyepproblémáiról
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- Egy-egy kisebb terjedelmű cikk a Manchester United és a Chelsea han-
golódásáról

Idézet:
„A brit vendégeket pedig a szervezők, ahogy sokszor elmondták, nagy 

szeretetettel és tárt karokkal várják – a meccs napjára. Részben a szállodák 
telítettségére hivatkozva az angoloknak azt javasolták, ne töltsenek itt egyet-
len éjszakát sem, jöjjenek szerda délelőtt, és távozzanak szerda este. (…) Per-
sze ha tényleg ez a biztonság ára, alighanem senki sem bánja, hogy Moszk-
va csak átutazó vendégeket lát a brit szurkolókban. Egy, a tapasztalat fontos-
ságát hangsúlyozó orosz mondás szerint egy megvert ember ér annyit, mint 
két sértetlen. Maradjunk annyiban: elhisszük.”

2008. május 22., csütörtök
(a mérkőzésről a kollégák írták szerkesztőségben, televízióról a tudósí-

tást)
- Nagy terjedelmű helyszíni hangulatriport a mérkőzés napjáról
- Keretes írás a magyarországi Chelsea Blues Orchestra nevű komolyze-

nei együttesről, amely sokáig tárgyalt a Chelsea-vel arról, hogy zenélhessen 
a BL-döntő előtt, ám végül nem kapott lehetőséget

Idézet:
„A Vörös téren szigorúan őrzött, védőüveg mögött tartott serleghez – 

bármily nagy csapás ez a Szovjetunió emlékére nézve – körülbelül három-
szor olyan hosszú sor állt, mint a Lenin-mauzóleumhoz. A számok nyelvére 
lefordítva: amíg a kommunista vezér látványa mintegy harminc perc türel-
met igényelt, a BL-kupa megtekintése kilencvenet.

A sorban álló angol szurkolókat azonban vigasztalhatta a tudat: este a 
kezdő sípszótól számítva kedvenceiknek is legalább ennyit kell várniuk, míg 
hozzáférhetnek a serleghez.”

2008. május 23., péntek
- Visszapillantó cikk Cristiano Ronaldo és John Terry drámájáról: mind-

kettő tizenegyest rontott, az egyik mégis hős lett, a másik bűnbak
- Interjú Cristiano Ronaldóval (a vegyes zónában összegyűjtött nyilat-

kozataiból)
- Interjú Frank Lamparddal (a vegyes zónában összegyűjtött nyilatko-

zataiból)

Idézet:
„A hangszórók és a húszezres vörös tábor manchesteri indulókat böm-

bölt, Terry pedig csak állt, könnyei egybefolytak a szakadó esővel, és való-
színűleg legszívesebben elfelejtett volna mindent, ami aznap történt.”

2008. május 24., szombat
- Interjú Mark Hughes-zal, a Manchester United korábbi csatárával 

(exkluzív)
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Idézet:
„Szerintem érdemes lett volna átgondolni, hogy ha már úgyis két angol 

csapat jutott a döntőbe, nem kellene-e áthelyezni a mérkőzést Angliába, pél-
dául a Wembleybe.”

Barcelona–Manchester United 2–0
2009. május 27. (szerda), Róma

2009. május 27., szerda
- Beharangozó riport Róma felbolydulásáról, a helyszín előkészítéséről
- Cikk a két csapat helyzetéről, a sérültek csodálatos gyógyulásáról
- Miniinterjú Josep Guardiolával, a Barcelona vezetőedzőjével (a sajtó-

tájékoztatója alapján)
- Miniinterjú Sir Alex Fergusonnal, a Manchester United menedzseré-

vel (a sajtótájékoztatója alapján)
- Római hangulatkép a nemzetisport.hu-nak

Idézet:
„Mamma mia, mi lesz itt holnap!” – sopánkodott férjének a 64-es bu-

szon zötykölődve kedd délelőtt egy idős római néni, olyan őszinte haraggal 
bökve az utcán sétálgató Manchester United- és Barcelona-szurkolók irányá-
ba, mintha legalábbis földig kívánnák rombolni az olasz fővárost. Szegény 
hölgyhöz valószínűleg nem jutott el az üzenet, hogy szerda este «álomdön-
tőt» rendeznek itt...”

2009. május 28., csütörtök 
(a mérkőzésről a kollégák írták szerkesztőségben, televízióról a tudósí-

tást)
- Mérkőzésnapi hangulatriport a BL-fesztiválról, a magyar szálakról
- Keretes írás egy késelésről
- Interjú Michael Laudruppal, a korábbi dán válogatottal (exkluzív)
- Római hangulatkép a nemzetisport.hu-nak

Idézet:
„Nem a gólok számítottak ezen a meccsen, sőt tulajdonképpen semmi 

sem számított: a találkozót vezető Pierluigi Collina az első félidő végén gon-
dolt egyet, szabadrúgást ítélt Európa javára, és rögvest bebizonyította, a bí-
rók sem rabjai a szabályoknak. Elkezdte kimérni a kispályán eleve kissé túl-
zásnak számító kilenc métert: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 – itt megállt egy pilla-
natra, hatásszünetet tartott, majd határozottan továbbindult – 10, 11, 12, 13, 
mígnem elért az ellenfél gólvonaláig. Mondani sem kell, a lövésből gól szü-
letett, reklamálásnak azonban helye nem volt.”
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2009. május 29., péntek
- Elemzés a Barcelona játékáról, edzői nyilatkozatokkal fűszerezve és 

kitérve a csapat futballtörténelemben elfoglalt helyére
- Interjú Samuel Eto’óval, a Barcelona csatárával (a vegyes zónában 

gyűjtött nyilatkozatai és a csütörtöki olasz sajtóban megjelent idézetei alap-
ján)

- Interjú Cristiano Ronaldóval, a Manchester United szélsőjével (a ve-
gyes zónában gyűjtött nyilatkozatai alapján)

- Rövid vélemény Carles Puyoltól, Lionel Messitől, Thierry Henrytól, 
Rio Ferdinandtól és José Luis Zapaterótól, Spanyolország miniszterelnöké-
től (a vegyes zónában gyűjtött nyilatkozatok és a csütörtöki olasz sajtóban 
megjelent idézetek alapján)

Idézet:
„Az Európát meghódító csapat névsorát lassan ugyanúgy illik megje-

gyezni, mint a régi nagyok közül a Puskás, Di Stéfano-féle Real Madridét, 
a Facchetti-féle Internazionaléét, a Cruyff-féle Ajaxét, a Beckenbauer-féle 
Bayern Münchenét vagy a »holland korszakában« taroló Milanét.”

Barcelona–Manchester United 3–1
2011. május 28. (szombat), London

2011. május 28., szombat
- Nagy terjedelmű riport Kassai Viktor játékvezető megítéléséről a lon-

doni lapok cikkei és a helyszínen gyűjtött angol, katalán, olasz és amerikai 
újságírói vélemények alapján

- Keretes írás arról, hogy a londoni időjárási tényezők miként befolyá-
solhatják a két csapat teljesítményét

- Interjú Denis Irwinnel, a Manchester United korábbi Bajnokok Ligá-
ja-győztes játékosával (exkluzív)

Idézet:
„Spanyol részről hallani olyan álláspontot is, amely szerint a magyar 

bíró sikerét vetítette elő, hogy nem szerepelt José Mourinho feketelistáján. A 
Real Madrid vezetőedzője többek között De Bleeckerét, Busaccát és Övrebőt 
is megvádolta azzal, hogy szíve mélyén a Barcelonához húz – Kassai függet-
lenségét még a portugál megmondóember sem kérdőjelezte meg.”

2011. május 29., vasárnap
- Helyszíni tudósítás a mérkőzésről
- Hangulatriport a mérkőzés napjáról, a londoni előkészületekről, a ter-

rorveszélyről
- Interjú Andrew Cole-lal, a Manchester United korábbi Bajnokok Ligá-

ja-győztes csatárával (exkluzív)
- Vélemények Andrew Cole-ról, kiegészítés az interjúhoz
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Idézet
„Az újságíróknak külön tájékoztató kártyát adtak, amelyen a következő 

mondat szerepelt: »Ha ki kell üríteni a stadiont, ezt az üzenetet hallják majd: 
Figyelem, figyelem! Előre nem látható körülmények miatt nem folytatódhat 
a mai esemény. Kérem, hagyja el gyorsan és nyugodtan a stadiont a jelzése-
ket és a biztonsági személyzet utasításait követve!«”

 
2011. május 30., hétfő
- Elemzés a Barcelonáról, gondolatmenet az Aranycsapattal vont pár-

huzamról
- Cikk Erős Gábor partjelzőről, aki elmeséli útját a néhány hónappal 

korábban kiderült daganatos betegségétől és súlyos veseműtétjétől a BL-
döntőig

- Helyszíni visszhangok Kassai Viktor teljesítményéről
- Interjú Edwin van der Sarral, a Manchester United visszavonuló ka-

pusával (a vegyes zónában gyűjtött nyilatkozatai alapján)
- Kiegészítés a Van der Sar-interjúhoz: rövid portré a játékosról, vala-

mint keretes írás egy holland író róla megfogalmazott véleményével

Idézet:
„Az utóbbi évtizedekben látványosan gyorsult, keményedett, tökélete-

sedett a futball. Ennek ellenére tiszteletlenség lenne azt állítani, hogy a mai 
Barcelona bohócot csinálna például Puskás Ferencék Aranycsapatából. Bi-
zonyíték híján feltételezzük, hogy a két gárda ütközete kiélezett küzdelmet 
hozna, a hajrában pedig Budai Czibornak adná a labdát, aki a jobbszélső he-
lyére húzódna, Czibor középre ívelne laposan, Puskás elhúzná Puyol mel-
lett, ballal lőne, gól! Az évezred mérkőzésén az Aranycsapat 1–0-ra legyőz-
né a Barcelonát, a meccs végén pedig Josep Guardiola elismerően szorongat-
ná Sebes Gusztáv szövetségi kapitány kezét.

Lehet, hogy így történne, de arra is jó esély van, hogy nem...”
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Sportmédia Erdélyben: szinte 
csak nyomtatásban létezik

BOROS MIKLÓS

A sportújságírás az erdélyi/romániai sajtó mostohagyereke. Tudom, 
nagyon erős ez a kezdőmondat, de remélem, sikerült majd részletesen meg-
mutatnom mindazon korlátokat és nehézségeket, amelyekbe egy sportri-
porter ütközik manapság. Húsz évvel ezelőtt naiv sportrajongó tinédzser-
ként vágtam bele egy olyan szakmába, amelyben akkor egyáltalán nem, 
ma pedig minimális szinten létezik magyar nyelvű szakképzés Romániá-
ban. Mindent a gyakorlatban tanultam meg, rengeteget kísérletezve szer-
kesztőségben és terepen egyaránt.

Rezumat (Mass-media sportivă din Transilvania: aproape exclusiv în variantă tipărită)

Jurnalismul sportiv este copilul vitreg al presei maghiare din Transilvania/România. Există 
practic numai în presa scrisă, prin urmare nu există redactori sportivi, comentatori de televiziune. 
Jurnalismul online se afl ă de asemenea la început de drum, cele mai multe materiale fi ind articole 
identice cu cele din presa scrisă. 

Cuvinte cheie
sport, presă, scrisă, temă, informaţie, metodă

Abstract (Sport media in Transylvania: almost only in print)
Journalism dealing with sports is a stepchild of the Transylvanian/Romanian press. 
Practically it exists only in the printed press, there are no sport commentators, reporters on the 

screen. Online sport journalism is in an incipient status, the material published online usually comes 
from the printed press.

Keywords
sport, printed press, theme, information, method

Boros Miklós, újságíró

gondike32@freemail.hu
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A sportújságírás külföldön egy külön szakma, saját specifikus képzés-
sel, nálunk a sajtó egy nagyon vékony, periférikus szelete. Az egyik legna-
gyobb gond, hogy gyakorlatilag csak az írott sajtóban létezik. Nincsenek te-
levíziós sportszerkesztők, kommentátorok, amikor például a Csíki TV a he-
lyi jégkorong- vagy újabb kosárlabdacsapat mérkőzéseit közvetítette (felvé-
telről), valamelyik helyi sportvezető vagy edző, olykor pedig a sportszerete-
téről közismert polgármester, Ráduly Róbert ugrott be kommentátornak. A 
rádiók közül is csupán a Marosvásárhelyi Rádió magyar szerkesztősége fog-
lalkoztat főállású sportszerkesztőt, a helyi tévé viszont éppen a közelmúlt-
ban számolta fel – főleg élő adásban sugárzott beszélgetésekből álló – sport-
műsorát. Élő közvetítésekkel még csupán a sepsiszentgyörgyi Régió Rádió 
próbálkozott a Sepsi BC női kosárlabda-csapatának legsikeresebb időszaká-
ban. 

Az erdélyi magyar sportújságírás ezért ma elsősorban az írott, ezen be-
lül pedig főként a nyomtatott sajtóban dolgozó kollegák munkáját jelenti. 
Nincsenek sokan, a legtöbb napilapnál a sportrovat egyetlen emberből áll, 
ritka, ahol legalább ketten is vannak – ilyen helyeken általában az adott új-
ságírók nem kizárólag csak a sportról írnak. Ez azt is jelenti, hogy kevés az 
álláslehetőség egy kezdő sportriporter számára, másrészt pedig nagyon le-

Csíkszeredai Sport Club, Románia jégkorong bajnoka (Manases Sándor)
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terheli a sportújságírókat, akiknek naponta több témával is foglalkozniuk 
kell, több anyagot kell írniuk. Sem idő nincs az alapos, részletes munká-
ra, és gyakran terjedelem sincs: egy-két oldalba kell összezsúfolni a témá-
kat – amelyek hétvégenként – amikor a sportesemények java zajlik – bőven 
akadnak. A viszonylag korai lapzárták miatt pedig sokszor lemaradnak az 
esti eseményekről a napilapok, a „lapzárta után ért véget” az egyik leggya-
koribb kifejezés az újságokban.

Szakmai részről nézve 
a dolgokat, feltűnő a sport-
ág-specifikusság függése a 
helyszíntől: a legtöbb sport-
riporter azokhoz a sport-
ágakhoz ért igazán, ame-
lyeknek városában jelen-
tős hagyományai és sikerei 
vannak: Csíkszeredában a 
jégkoronghoz, Nagyváradon 
a vízilabdához, Szatmáron a 
víváshoz. Az újságírók leter-
heltsége legfőképpen az al-
kalmazott műfajok szegény-
ségben tükröződik: döntő 
többségében tudósításokat 
lehet olvasni, ellenben rit-
kák a nagyobb utánajárást 
igénylő interjúk vagy ripor-
tok, valamint a szakmai ala-
pú, elemző jellegű írások. A 
tények és vélemények sok 
helyen keverednek, bár ezen 
a téren mindenképpen elő-
relépés tapasztalható: a leg-
több lapnál már jelzik, ha az 
adott cikk (műfajilag legin-
kább jegyzet) egyéni véleményt tükröz.

A helyi lapok mellett az országos napilapok azzal a sajátos gonddal is 
küszködnek, hogy a helyi tudósítóik között ritka a sportban is járatos, ezen 
a téren is megfelelő kapcsolati hálót kiépítő újságíró, ráadásul az ő prioritá-
si listáján a sporttémák meglehetősen hátul szerepelnek. A helyi informáci-
ók így sok esetben késve vagy torzítva jutnak el egy országos lap szerkesz-
tőségébe. Gyakran fordult elő velem, hogy Kolozsváron hamarabb tudtam 
meg, mi is történik éppen egy másik város csapatánál, mint a helyi tudósító. 

Az online sportújságírás is gyerekcipőben jár még, a legtöbb megjelenő 
anyag a nyomtatott sajtó internetre feltöltött cikkei. Emellett létezik a 2006-

Kolozsvári U–Râmnicu Vâlcea-i Oltchim. Rangadó a kézilab-
da-bajnokságban (Manases Sándor)
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ban beindult sportoldal.ro portál, valamint szöveges élő közvetítésekkel 
próbálkozik az egyébként gyűjtőportálként működő, székelyföldi nyomtatott 
napilapcsoport cikkeit közlő szekelyhon.ro. Az erdélyi magyar blogszféra 
viszont még nem fedezte fel a sportot, csupán a magyarországi Népsport 
rendszerben akad két erdélyi témákkal foglalkozó blog. 

Az erdélyi magyar sportmédia általános áttekintése után nézzük is meg, 
melyek azok a kihívások, amellyel manapság meg kell küzdenie egy sport-
újságírónak az erdélyi magyar sajtóban. Az első pillanatban érdemes leszö-
gezni, hogy ez egy olyan szakma, amelyben a munkaidő heti hét nap. Esemé-
nyek szinte mindig vannak, amire oda kell és érdemes figyelni. Nagy köny-
nyebbség viszont, hogy nagyjából mintegy 90 százalékuk tervezhető:  sport-
események, mérkőzések, de például a sajtótájékoztatók időpontja is a leg-
többször már előre ismert. Váratlan dolgok persze mindig történhetnek, ezek 
„kezelése” mutatja meg igazán, mennyire  kompetens valaki ebben a szak-
mában. Ilyen lehet például egy edzőváltás, egy sérülés, egy botrány – ame-
lyeknél gyakran a nehezen kiszivárgó információk nehezítik a munkát, és 
ilyenkor van szükség leginkább a korábban megszerzett háttértudásra.

Az első számú gondot a témaválasztás jellemzi. A román sportmédia 
hatalmas mértékben labdarúgás-centrikus, ezzel szemben viszont a leg-
többször szűkebb helyi közösségeknek író erdélyi magyar sportriporterek-

Kolozsvári diadal a román kosárlabda bajnokságban (Manases Sándor)
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nek más sportágakat is kiemelten kell kezelni-e, hiszen a jelentős magyar 
nyelvű sajtóval rendelkező városokban jelenleg csak Kolozsváron és Maros-
vásárhelyen van élvonalbeli futballcsapat. E két város, valamint Nagyvárad 
rendelkezik a legsokszínűbb helyi sportélettel, valamennyiben erős például 
a kosárlabda, Várad ugyanakkor évek óta uralja a vízilabda-bajnokságot, és 
akkor még nem is szóltunk a specifikus versenyrendszerük miatt amúgy is 
gyakran háttérbe szoruló egyéni sportágakról. 

Véleményem szerint a témák prioritási sorrendje egy erdélyi magyar 
sportriporter számára a következő:

1. helyi események
2. országos események
3. világversenyek.           
Ezek mellé jönnek be még a magyarországi sportélet fontosabb esemé-

nyei, főleg a magyar sportolók nemzetközi szereplése (válogatottak, euró-
pai kupák), amelyek mindig is érdekelték az erdélyi magyar sportkedvelő-
ket. Nagy világversenyek idején (ezalatt elsősorban az olimpiát, valamint a 
labdarúgó világ- és Európa-bajnokságot kell érteni) természetes módon ezek 
kerülnek az erdélyi magyar sportriporterek érdeklődésének is az előterébe, 
főleg, hogy ezek időszakában a más sportesemények száma és jelentősége is 
elenyésző. Mivel saját tudósítók kiutaztatására elvétve van csak lehetőség, 
ezen események tálalása is megmarad a beszámolók szintjén, saját, exklu-
zív információkat, a témák egyéni megközelítést ritkán találunk. (A legtöbb 
esetben, amikor egy erdélyi sportriporter akreditál magát egy világverseny-
re, maga kénytelen megszerezni utazása és külföldi tartózkodása költségeit, 
illetve megkeresni ennek támogatóit.) 

A másik nagy probléma az információszerzés, mert Erdélyben még min-
dig sok a rosszul vagy alig kommunikáló egyesület. A sikeres, sok nézőt von-
zó csapatok (például labdarúgásban a Kolozsvári CFR vagy jégkorongban a 
Csíkszeredai Sportclub, valamint az online lehetőségeket talán legjobban 
kihasználó kosárlabdaklubok) esetében nincsenek gondok, ezek rendszere-
sen tartanak sajtóértekezleteket, honlapjuk naprakész, megfelelő egyeztetés 
esetén mindig áll riportalany a sajtó rendelkezésére. A kisebb klubok között 
viszont olyan is akad, amelynek még honlapja sincs, és akár egy vezetővál-
tást sem jelentenek be. Ilyenkor szinte minden a riporter ügyességén, kap-
csolatain és olykor  szerencséjén is múlik, hogy az információt időben meg-
szerezze és közzétegye.

Egy konkrét példa: erdélyi csapat külföldi versenyre megy, amely va-
sárnap este ér véget. Mivel a vezetők nem közlik előzőleg a helyi sajtóval az 
utat, a riporter sem tudja felhívni az edzőt vagy vezetőt, hogy megkérdezze 
az eredményeket. A busszal utazó csapat csak szerdán ér haza, az edző pe-
dig háborog, hogy az újságíró miért nem hajlandó a napilap csütörtöki szá-
mában közölni a vasárnapi eredményt? (Még rosszabb változat: a csütörtöki 
lapszámban megjelenik az írás a hétvégi versenyről.)
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A román vagy multinacionális cégek által birtokolt román nyelvű or-
szágos sportnapilapokkal (illetve azok honlapjaival) és televíziókkal, ame-
lyek rendszeresen fizetnek is az exkluzív információkért, az erdélyi magyar 
sajtó egyelőre anyagiak hiánya miatt sem tudja felvenni a versenyt. Mivel 
azonban ez a Bukarestből irányított román sportmédia elsősorban labda-
rúgásban, azon belül is főként bulvártémákban utazik, más sportágak terén 
egyáltalán nem jelent közvetlen konkurenciát a magyar lapoknak. 

Az információszerzés módszereire leginkább az jellemző, hogy a közzé-
tett értesüléseknek csupán kis hányada származik a szerzők saját forrásai-
ból. A legtöbb utánközlés, főleg ami az országos és a nemzetközi sportese-
ményeket érinti. A mobiltelefon és az internet megjelenése amúgy is lerövi-
dítette az információ-szerzés folyamatát, ma már csak a mérkőzésekre kell 
„kitalpalnia” az újságírónak. Ugyanakkor ugrásszerűen nőtt a televíziós és 
az internetes élő közvetítések száma, ami több és hitelesebb infor mációhoz 
juttatja a szerkesztőket, főleg amikor az adott város csapata idegenben ját-
szik. Mivel a csapatok elkísérése idegenbeli mérkőzésekre, versenyekre a 
helyi sajtó által nem túl gyakori (bár a módosabb klubok egy része szívesen 
utaztatja az újságírókat a fontosabb, főleg külföldi meccseire), ma már jóval 
több a lehetőség a meccsek követésére otthonról is, és az újságírónak nem 
kell utólag a csapatvezető vagy edző mindenképpen szubjektív beszámoló-
jára hagyatkoznia. 

Az információk tálalásában egységes stílusról nem beszélhetünk az er-
délyi magyar sportújságírásban, ellentétben a magyarországival, ahol a pi-
acvezető országos napilap, a Nemzeti Sport stílusa sokáig meghatározó volt. 
Elsősorban az eredmények és táblázatok, egyéb statisztikai jellegű informá-
ciók közzétételéből hiányzik egy egységes módozat – mindezt betudhatjuk 
a szakmai fórumok, egyeztetések hiányának is. Ugyanakkor előrelépés ta-
pasztalható a sportfotók mennyiségében és minőségében is, de ez betudha-
tó a digitális technika fejlődésének is. Ebből a szempontból hátrányban van-
nak azok a lapok, amelyek még mindig fehér-fekete oldalakra teszik a sport-
rovatot, mert kevés olyan más terület van, ahol ilyen gyakran lehet látvá-
nyos, dinamikus képekkel illusztrálni a cikkeket.



Kemény Dénes, a csodaedző (Nemzeti Sport)
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Szerkesztési alapelvek

Arra kérjük munkatársainkat, hogy szerkesztőségünkbe eljuttatott írásaik 
műszaki előkészítésénél vegyék figyelembe az alábbi követelményeket:

– a szöveget egy doc, docx vagy rtf kiterjesztésű file tartalmazza,
– a tanulmányok (a kulcsszavakat és a kivonatokat leszámítva) lehetőleg 

ne legyenek nagyobb terjedelműek 20 ezer leütésnél,
– a dokumentumot a cím vezesse be, alatta a szerző nevével,
– a tanulmány címe után tüntesse fel angol és román nyelven, vesszőkkel 

elválasztva, azokat a kulcsszavakat, amelyeket körbejár az illető tanulmány,
– a 8–10 soros angol és román nyelvű kivonatot a főszöveg előtt, a 

kulcsszavak után helyezze el,
– ezt kövesse a szerző bemutatkozása: 2–3 sorban tartalmazza a szerző 

tudományos fokozatát, munkahelyét, illetve adott esetben (ha valamilyen 
tudományos fórumon is elhangzott) az előadás helyét és időpontját, valamint 
a szerző elérhetőségét (e-mail),

– az automatikusan számozott jegyzeteket, könyvészeti hivatkozásokat 
és (ha van) a függeléket, kérjük, helyezze a tanulmány végére,

– a műcímek kiemelése a főszövegben dőlt betűs (kurzív) szedéssel; 
a folyóiratcímek szintén dőlt betűs (kurzív) szedéssel történjék,

– idézőjelek: „” 

A szakirodalomra való hivatkozás módjai

– több szerző esetén az első szerző neve et alii rövidítéssel; 
tanulmánykötetek esetén szerkesztő neve szerk.rövidítéssel,

– internetes források esetén feltüntetjük a letöltés dátumát is.

Szakirodalom/könyvészet szerkesztése

– kérjük, hogy a könyvészetüket az ún. szerző – évszám módszert 
használva szerkesszék meg (ez azért javallott, mert ilyenkor nem kell 
megismételni minden jegyzetben a könyv/tanulmány teljes bibliográfiai 
adatait), a szerző nevénél ne használjanak sem kiskapitálisokat, sem 
verzálokat,

– idegen (nem magyar) nevű szerző esetén a bibliográfiai leírási módszer: 
családnév, személynév,

– amennyiben egy szerzőnek egy évben több munkája jelent meg, ezeket 
az évszám után tett kisbetűkkel különböztessük meg a hivatkozásokban és a 
bibliográfiában.
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