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N. Pál József

Magyar sport – magyar sors
N. Pál József irodalomtörténész, kritikus, az ELTE-BTK 
oktatója. 2009. november 23-án a Magyar Írók Szövetsé-
gének székházában mutatták be Magyar sport –- magyar 
sors című könyvét, melyben a magyar sport jelenségeit 
történeti, mentalitástörténeti szempontok szerint elem-
zi. Az íróval művéről beszélgettünk, az írás motiváci-
óiról és arról, hogyan látja a magyar sport múltbeli és 
jelenlegi helyzetét.

– Először is meséljen magáról, a gyerekkoráról, ho-
gyan szerette meg a sportot?

– 1957-ben születtem, egy kicsi zalai faluban 
nőttem fel, nem volt se televíziónk, se rádiónk. Fo-
galmam sem volt, mi a sport. 1966-ban tévét hoztak 
a faluba, s addig nyaggattam anyámat, míg elvitt 
megnézni. Inkább csalódtam, mert ugyanolyan 
volt, mint a mozi, csak ugye sokkal kisebb. Ám 
épp a magyar-brazil 3:1-es meccs volt aznap, ami-
ből semmit sem értettem ugyan – mondom, még 
a játékszabályokat sem ismertem –, ám a hangulat 
mégis magával ragadhatott. 1967-ben Zalaszent-
ivánra – egy már ezer lelkes községbe – költöz-
tünk, lett villanyunk, olvashattam újságot a szom-

szédban, s néhány hónap múltán többet tudtam a 
sportról, mint a többi gyerek. A számokhoz vala-
mi ok miatt különösen vonzódtam, ezért állhattak 
nagyon közel hozzám a „mérhető” sportágak, az 
úszás és az atlétika például. 1969. tavaszán, amikor 
ötödik osztályos voltam – osztályfőnöki parancsra 
–, elindultunk az osztályommal az iskolai sportve-
télkedőn, ahol szinte egy személyben nyertem meg 
a versenyt, legyőzve a nálam évekkel idősebb gyer-
mekeket. Elterjedt, hogy a „kis Pál csodabogár”. 
Állandóan lestem a különböző világversenyeket, 
néztem minden sporteseményt. Ha fociztunk, ro-
hantam haza, hogy nézzem a sportműsorokat, az 
úszó s az atlétikai országos bajnokságot is például. 
Ez a lelkesedés a kamaszkorral megcsappant némi-
leg, de az érdeklődés megmaradt. 1979-ben egye-
temre, Budapestre kerültem, a XX. századi magyar 
irodalom s történelem lett a fő érdeklődési terüle-
tem.

– Irodalomtörténészként országos sportvetélkedőt 
nyert. Mesélne erről bővebben?

– Ez egy nagy sztorim nekem. Nem kaptam 
semmit ugyanis, a történetnek mégis igen sokat 
köszönhetek: például ezt a könyvet, no meg több 
sportlegenda – hadd említsem Balczó Andrást csu-
pán – barátságát, szeretetét. 1995. nyarán és őszén 
a Sportriporter kerestetik! című műsort nézegettem 
a Nap Tv-ben, ahonnan sok, ma ismert sportripor-
ter került ki, a Somos-ikrek például. Sporttörténeti 
kérdéseket is kaptak bőven a versenyzők, és meg-
lepődtem, hogy – szerintem – alig tudtak valamit, 
de nem ajzott fel a dolog. Aztán amikor ez év vége 
felé a Sport plusz foci hetilap – s egyben a Nap Tv 
– olimpiatörténeti vetélkedőt hirdetett, Horváth 
Zsolt barátom rábeszélt, küldjük be a megfejtése-
ket, aztán lesz, ami lesz. Így kerültem 1996. február 
elején a Visszaszámlálás hetente kétszer jelentkező 
élő műsorába. A vetélkedő három tíz perces blokk-
ból állt: egy mindig más-más sportághoz kapcsoló-
dó sporttörténeti, egy a versenyszabályokat érintő 
és egy általános olimpiatörténeti kérdéskörből. Jó 
nagy csodálkozás lett a vége, mert mindenkit le-
taroltam szinte. Azt suttogták, hogy zseni-gyanús, 
meg hogy gép vagyok, ismeretlenek kiáltoztak 
rám, veregettek hátba a kocsmában vagy az utcán, 
még a Sport pluszban is megjelent egy cikk rólam, 
jó sok, nyilván derűsnek szánt poénnal. Március 
közepére megnyertem tíz játékot sorozatban. Azt 
mondták, ha lesz még egy játékos, aki végig tud 
menni a tíz fordulón, akkor „szuperdöntőt” ren-
deznek, s a győztes kiutazhat az atlantai olimpiára. 
Senkinek sem sikerült, két játékos kilenc győzele-
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mig jutott el. A „szuperdöntő” meg úgy ahogy volt, 
elmaradt, s én – mint egyetlen „tízes” – végül nem 
nyertem (kaptam) semmit az égvilágon. 1997. tava-
szán a Komjádi uszodában összefutottam Gyárfás 
Tamással, aki elnézést kért, s „engesztelésül” fel-
ajánlott két könyvet az atlantai olimpiáról (elfo-
gadtam, egyébként csak röhögni tudtam az egész 
történeten). Ebben az évben számítógépet vettünk, 
gyorsabban ment az írás, s tán e vetélkedő nyomán 
szerzett ismeretség tette a bogarat a fülembe, hogy 
leírom, amit a magyar foci romlásának történeti, 
mentális, tudati okairól gondolok. Az elkészült, ak-
kor még csak 8–9 oldalas esszét elküldtem a Sport 
plusz focinak. Nagy naivan biztos voltam benne, 
hogy közlik, ám nem közölték, mondván: az írás 
túlságosan fi lozofi kus, s a lapot csak a napi „véres 
valóság” érdekli egyébként is.

– Mi motiválta a könyve megírásában, hogyan jött 
az ötlet, hogy a magyar sportról történeti szempontú le-
írást adjon? Milyen fő témák köré épül a kötet?

– A Sport plusz foci ugyan nem közölte írá-
somat, ám ősszel találkoztam Görömbei András 
irodalomtörténésszel, aki kért, küldjek a Hitel fo-
lyóirat számára valamit. Mondtam, van nekem 
egy „ilyesmim”, ám korábban eszembe sem jutott, 
hogy irodalmi folyóirat közölné. Erre 1997. decem-
berében megjelent a Hitelben, s ezen nagyon meg-
hatódtam. A másik folyóirat, mely ebben az idő-
szakban közölte az írásaim nagy részét, a Kortárs 
volt, s rögtön kérték, írjak oda is valami „ilyesmit”. 
Épp tizenkettőt kaptunk a jugóktól a két pótselej-
tezőn, írtam egy jó mérges, szarkasztikus, fociról 
szóló „második részt” tehát, mely 1998. februárjá-
ban megjelent. Aztán Balczó András hatvanadik 
születésnapja adott témát még akkor, de a sportról 
való rendszeresebb írásra nem gondoltam tovább-
ra sem. Majd három év telt el így, míg 2000. végén 
– amikor Orbán Viktor Sydney után kijelentette, 
hogy hazánk rendezzen olimpiát – kedvet kaptam 
arra, hogy írjak az olimpiák történetéről, a moz-
galomról. Következő írásom a 2001. június 16-ai 
Kokó-Chacón meccs után született, „morális felhá-
borodásból” szinte. Meg voltam győződve, hogy 
Kokó könnyedén nyer, végül kiütötték. Az ököl-
vívás professzionális részének körítése nem volt 
szimpatikus igazán, az előkészületek hazug fel-
hajtása, önteltsége, „túllihegése” meg kifejezetten 
taszított. Írtam, amit írtam Hübrisz és katarzis a nyári 
éjszakában címmel, menten meg is jelent a Kortárs-
ban, még a legismertebb kárpátaljai magyar író, 
Balla D. Károly is dicsérgette az interneten. Ezután 
újabb három év csönd következett. 2003. végén az 

általam igen becsült Papp László halála, majd az 
1954-es futball-világbajnokság közelgő félszázados 
évfordulója adott „témát”, az ekkor született két 
írással együtt már hét „anyagom” volt. Azt, hogy 
tizenkét ilyen írás jól mutatna együtt, drága, fe-
lejthetetlen – 2007. elején elment – költő barátom, 
Nagy Gáspár vetette föl 2004 szeptemberében 
(ezért is ajánlottam a fi am mellett az ő emlékének 
a kötetet). Az ötlet tetszett, de nem mondhatnám, 
hogy iparkodni kezdtem. Úgy voltam vele, ha jön 
az ihlet, írok, ha nem, nem. 2004. szeptemberében 
meghalt Széchy Tamás, s mivel az úszás a kedvenc 
sportom, írtam róla is, sokak szerint „szakmailag” 
ez a legjobban sikerült írásom. Ezt követően kezd-
tem rövidebb recenzióféleségeket, alkalmi írásokat 
„elkövetni” (Csik Ferenc halálának hatvanadik év-
fordulóján például), ahogy az alkalom hozta. 2006. 
őszén nagyon szerettem volna írni a forradalom 
ötvenedik évfordulója s a melbourne-i olimpia 
kapcsán egy terjedelmesebb dolgozatot, ám ekkor 
költöztem, s kicsúsztam az időből. Még 2007-ben 
megbíztak, hogy írjam meg a sportfejezetet egy 
olyan könyvbe, mely a külföldiek számára mutatja 
be Magyarországot, s ezt 2008. januárjában meg is 
tettem. Ekkorra kezdett kirajzolódni, hogy a rövi-
debb esszék is alkothatnak egy blokkot, és hogy ez 
a hosszú történeti áttekintés lesz majd a „zárszó” a 
könyvben. A mű szerkezete kezdett összeállni a fe-
jemben: külön lesznek a futballhoz köthető írásaim 
– szám szerint öt –, és külön azok – szintén öt írás 
–, melyek másról, másokról beszélnek. Hiányzott 
még két olyan esszé hát, mely a fociról szól, ezért 
– illetve, ezért is! – írtam Puskásról, amihez Borsi 
Kálmán Béla könyve (Az aranycsapat és a kapitánya) 
s Varga Zoltánról, amihez ekkor megjelent önélet-
rajza (Valahol mindig félúton) adta az ötletet. 2008. 
végére, 2009 elejére kész lett a kötet anyaga. Erede-
tileg nem akartam könyvet írni, nem készültem rá, 
így alakult. A most tizenhat éves fi amnak ajánlom 
az egészet, akivel sajnos nyolc-kilenc éves kora óta 
nem élünk egy háztartásban; mégis, anélkül, hogy 
hathattam volna rá, vagy befolyásolhattam volna, 
neki is a sport lett az egyik szenvedélye, ráadásul 
pontosan ugyanakkor, ugyanannyi idősen, mint 
nekem is egykoron. Gének, vagy Isten akarata? – 
ezt eldöntheti, aki akarja… Én már eldöntöttem…

– Hogyan vélekedik a magyar sport jelenlegi és múlt-
béli helyzetéről?

– A Kádár-rendszert kártékonyabbnak tartom 
még a Rákosi-rendszernél is. Lényegében ennek 
morális züllése idézte elő a magyar labdarúgás 
végzetét is. Azt, hogy miért romlott el a magyar 
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foci, két egymást erősítő, determináló tényezőn 
tudnám bemutatni, egyrészt a szakmai, másrészt 
pedig a morális tényezőn. 1968 táján, illetve ezt 
követően volt a világban egy értékátrendeződés, 
ekkortájt kezdődött, illetve fejlett ki az úgyneve-
zett posztmodern korszak. A ’60-as években vol-
tak még hősök, hitek, voltak „nagy elbeszélések”. 
A ’70-es évektől kezdve mindezt a totális értékbi-
zonytalanság, értékrelativizmus váltotta fel, jött a 
sztárok világa is. A pénz, a siker, a hatalomvágy 
lett a cél mindenek felett, s most már büszkének is 
illett lenni erre, ez a gondolkodásmód tört be szin-
te mindenhova. Összeszűkült és kitágult a világ, s 
ez az értékrend-átalakulás egy „sporttörténeti rob-
banást” is hozott magával. Nézze meg akárki az 
úszás, az atlétika vagy a súlyemelés eredményei-
nek meglódulását évről évre! Ez a futballt is átfor-
málta. A ’60-as évekig az „emberarcú”, többnyire 
még pozicionális játék volt a jellemző, ezután lett 
egyre kevesebb a csatár, a gól, s egyre fontosabb a 
nyers erő. A letámadásos „totális” futballt a hollan-
dok hozták leginkább, és 1974-ben játékukkal ámu-
latba ejtették a világot. Megjelent – illetve gyorsan 
radikalizálódott – a dopping problémája is, hiszen 
kellett a siker mindenáron, ami dobbantódeszkát, 
kiugrási lehetőséget jelenthetett, s mindennek vé-
gén ott volt a megszerezni remélt pénz, hatalom, 
befolyás. Ezt az agresszív sikerorientáltságot, mint 
ragadós vágyat, közvetítette a tévé is, a múló év-
tizedekkel egyre agresszívabb módon (1968-tól 
voltak műholdas adások!). A hősöket a sztárok – a 
vonzó, de villámgyorsan cserélhető ideálok – vál-
tották fel. A „te is ilyen lehetsz” vágyakat serkentő 
hazugsága Nyugat-Európában – s másutt is aztán 
– sok pénzt mozgósított. Mindez rendkívüli fegyel-
met, odaadást, orvosi bázist, technikai feltételeket, 
egyebet igényelt a sport területén is. Nos, a magyar 
futball erre a fordulatra volt képtelen reagálni lé-
nyegében. Miért? A morális, tudati összetevőket 
itt tartom múlhatatlanul fontosaknak. Úgy vélem, 
1956 a magyar történelem utolsó kegyelmi pillanata 
volt: ez a nemzet ekkor mutatta meg utoljára, mire 
képes morális értelemben is. A Kádár-rendszer egy 
hazugságra épült: arra, hogy az 1956-os forrada-
lom ellenforradalom volt. Ezzel a forradalom mo-
rális tőkéjét akarták széjjelverni-széjjelcsempészni 
lényegében, cserébe adtak enni, adtak egy kis nyu-
galmat, egy kicsi szabadságot. S a korábban kiéhez-
tetett, aztán megfélemlített társadalom igen nagy 
része elfogadta az alkut, ’56-ot pedig elfelejtette, el-
fojtotta magában. Kialakult az atomizált kádári tár-
sadalom: a könnyen megszerezhető, csak a materi-
ális javakat becsülő, „megtalálom a számításomat” 

elvét, meg a „kicsi melóval is jól el lehet itt lenni” 
gyakorlatát követő, a felelősségáthárításban verhe-
tetlen társadalom. Ez a – hosszú ideig alig észreve-
hető – szétzüllés a sporton is érződött aztán, a lab-
darúgáson meg különösen. Magyarország futballja 
a ’60-as években még jó volt, majd egyre romlott. 
1969-ben jött Marseille, először nem jutottunk ki 
a világbajnokságra. Néhány esztendő múltán lát-
ható lett, hogy hihetetlen a lemaradás, s bizony 
nemcsak erőnléti téren. A rendkívüli fegyelmet és 
szervezettséget követelő új – akár futballszakmai – 
módit egy morálisan szétzüllő viszonyrendszernek 
kellett volna átvennie, ami persze lehetetlen volt. 
Az utak ekkortájt váltak el végleg! A szakmai és a 
morális szétesés egymást erősítette. Voltak ugyan 
rész-sikereink a ’70-es meg a ’80-as években, ám 
mindnek kudarc lett a vége, s egyre gyatrább lett 
a kudarcfeldolgozó képességünk is. 1989–1990-ben 
aztán a globalizált posztmodern világ szintén vele-
jéig haszonelvű, materiális szemlélete is ideért, s ez 
felerősítette azokat a honi amorális tendenciákat, 
amelyeknek a talaját bizony Kádár János országa 
készítette elő. A magyar sport a „kis szigetek” si-
kereiből él, élhet csupán ma már; kiemelkedő spor-
tolóink vannak szerencsére, s az ő sikereik örömet 
adhatnak nekünk.

Írásaimban e romlasztó folyamatokra, meg e 
folyamattal szembe menetelő örök példákra is fi -
gyelni próbáltam. Reményem szerint a sportnak 
nemcsak szakmai, tudati-nemzettudati, de szak-
rális vagy metafi zikai értelmezhetősége, jelentése, 
üzenete is van ugyanis. Hisz ha világunk teremtett 
világ, akkor teremtmények vagyunk mi is, mind-
annyian, s a dolgunk csak e teremtett világ gon-
dozása lehet, kinek-kinek a maga helyén persze. 
Minden jól végzett munka – a sportolás is az! – a 
teremtés csodájáról való tanúságtétel lehet ekként, 
amennyiben az Isten szándékával egyező örömet 
és szeretetet hozza ide a földre. S vannak olyan 
pillanatok – Papp László, Puskás, Egerszegi, Bal-
czó s mások versenyzése, vagy azoknak kegyelmi 
pillanatai ilyenek voltak –, amelyek az örömöt és 
a szeretetet hozták, hozzák erre a földre, s ezt az 
örömöt és szeretetet gyarapítják a példájukkal s 
az emlékezetükkel is. Összetartanak bennünket a 
maguk módján nemzetként is. Ezt a „Paradicsom-
ra” emlékeztető ideát sugallja egyébként minden: 
a művészet, az anyai szeretet, a szerelem és a sport 
is. Ezért írtam, hogy Egerszegi úszása, Balczó futá-
sa, Puskás játéka és egy tökéletes vers, zene, anyai 
mozdulat vagy mosoly közt nincs semmi különb-
ség a számomra. A szeretetre tanító Isten szándéka 
jelenik meg mindenütt.
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– Térjünk át kicsit személyesebb vizekre… Önnek ki 
a kedvenc sportolója, és miért?

– Vannak olyan személyek, akiknek a neve töb-
bet jelent magánál a sportolónál. Akiknek a sorsa, 
a pályája – sportolói, tudati, morális, akár metafi zi-
kával is érintkező – modellként szemlélhető akkor 
is, ha őket sportolóként, verseny közben semmi 
ilyesmi nem foglalkoztatta. Tették a dolgukat csu-
pán, tették azt, amiért küldettek. Néhányukról írni 
is igyekeztem. Balczó Andrásról, Papp Lászlóról, 
Puskás Ferencről, Varga Zoltánról, de ilyen jelen-
ség számomra például Egerszegi Krisztina, vagy 
egy Csik Ferenc a régiek közül.

– Fiatalabb korában sportolt? Ha igen, mit?
– Versenyszerűen nem sportoltam soha. Né-

hány atlétikai versenyen indultam – nem túl tehet-
ségesen, lassú voltam nagyon –, illetve szerettem 
focizni: igen cifráztam a játékot, „megölt a techni-
ka” – mondogatták, akik láttak –, de csupán hobbi-
szinten.

– Szabadidejében mivel foglakozik, van hobbija?
– Van, a sporttörténet… Máig meghaladhatat-

lan élmény számomra jó barátokkal vagy a fi am-
mal sportot nézni, közben s aztán elbeszélgetni, 
szót váltani róla.


