
Bettega,  Dirceu  és  a  többi  
SPORTRIPORTEREK  A  MUNDIALON  

Rossz  dramaturgiával  
írták  meg  ennek  a  lab-
darúgó  VB-nek  a  forga-
tókönyvét,  mert  kilógott  
a  lóláb,  mégpedig  az  
argentin  pampák  híres  
csikós  gulyásainak,  a  
gauohok  lovainak  a  lá-
ba,  ennélfogva  a  végére  
bizony  unalmassá  vált  
a  dolog  —  főleg  a  ma-
gyar  képernyőn.  Lehet,  
hogy  más  nem  így  volt  
ezzel,  lehet,  hogy  az  
egész  világ,  az  egész  té-
vénéző  világ  jól  szórako-
zott,  s  örült  annak,  hogy  
részese  valaminek,  hogy  
nézheti,  én  azonban  —  
s  gondolom,  velem  
együtt  még  jónéhányan,  
jónéhány  millióan  —  
látni  is  szerettem  volna  
valamit.  De  nem  láttam  
jóformán  semmit.  

Mit  akartam  látni?  A  
lényeget,  természetesen.  
Azt  szerettem  volna,  ha  
a  televízió  alátámasztja  
és  segíti  kibontakozni  a  
sejtésemet:  egy  világmé-
retű  manipuláció  szem-
tanúja  vagyok.  Mert  hát  
az  történt:  az  egekig  fel-
heccelték  a  jóravaló,  de  
diktatúra  alatt  nyögő  ar-
gentin  népet,  s  az  egyik,  
a  többinél  semmivel  se  
jobb  csapattal  megnye-
rették  a  csatát.  Ennek  
érdekében  lekenyerez-
ték  Fortunát  már  a  sor-
solásnál,  megvették  ma-
guknak  a  bírókat,  vagy  
megfélemlítéssel  vagy  
mással  —  legkevésbé  
pesoval. . .  —  s  végül  a  
saját  szolgálatukba  állí-
tották  a  világ  tévékom-
mentátorait  is.  Ez  per-
sze  túlzó  megállapítás,  
nem  is  bizonyítja  sem-

mi,  csupán  a  véletlen-
szerű  mintavétel:  ha  a  
magyar  kommentátorok-
nak  nem  volt  egyetlen  
egy  szavuk  sem  a  lé-
nyeghez,  valószínűleg  a  
töbhieknék  sem  volt,  ta-
lán  nem  is  lehetett.  

Nagyon  szomorú  dolog  
ez  tulajdonképpen.  Az  
ember  azt  várná,  hogy  
ez  a  csodálatos  techni-
kai-kulturális  vívmány,  
ez  a  szerkentyű  a  min-
denkori  lényeglátásban  
legyen  segítségére  a  
millióknak,  ehelyett  mi  
történik:  a  vakításban  
és  tompításban,  az  el-
kendőzésben  jár  az  élen  
a  tévé.  Nézheti  az  em-
beriség  vakulásig  a  
meccseket  —  és  persze  
nemcsak  a  foci-meccse-
ket,  de  nem  láthatja  a  
lényeget.  Azt  ugyanis  
mindennél  jobban  elta-
karja  előle  a  közvetítés.  

No,  persze,  félreértés  
ne  essék,  ez  általános  
megállapítás,  amelynek  
az  éle  nem  a  magyar  té-
vé  és  a  magyar  kom-
mentátorok  működésébe  
akar  belevágni,  legfel-
jebb  csak  annyiban,  
hogy  sajnos  ők  sem  ki-
vételek. 

Mert  hát  miről  is  van  
szó?  Természetes,  hogy  
tulajdonképpen  nem  te-
het  arról  a  magyar  té-
vé,  hogy  az  argentin  té-
vé  képeivel  nem  tudja  a  
lényeget  közvetíteni.  A  
pályák  szélén  argentin  
kamerák  voltak  felállít-
va,  kiképzett,  idomított  
argentin  operatőrökkel,  
akiknek  a  képeit  argen-
tin  rendező  rendezte,  

lőtte  fel  a  műholdakra.  
Ezt  az  otthoniak  által  
előállított  és  megszűrt  
képet  kapta  minden  ri-
porter  a  közvetítőfülké-
jében  a  monitorán,  s  
hiába  látta,  láthatta  ő  a  
helyszínen  az  egész  
meccset,  beszélnie  csak  
arról  volt  érdemes,  amit  
a  nézői  kaptak.  Ez  min-
dig  így  van,  máskor  is  
így  van,  itthon  is  így  
van.  A  kommentátor  
hiába  'lát  szabad  szem-
mel  többet,  mint  amit  az  
összes  kamera  lát,  be-
szélnie  —  a  közvetítési  
dramaturgia  szabályai  
szerint  is  —  csak  arról  
szabad,  amit  más  is  lát.  
Hogy,  teszem  azt  Dirceu  
továbbítja  a  labdát.  
Ennyivel  van  előnyben,  
ennyivel  jár  fölötte  a  
kommentátor  az  egysze-
rű  átlagnézőnek:  ő  tud-
ja,  hogy  a  labdatovábbí-
tó  Dirceu,  míg  az  egy-
szerű  átlagnéző  csak  
annyit  tud,  söröskorsó-
val  a  kezében,  kissé  pi-
tyókásan  (miért  is  iszik  
ennyit  a  nagy  tömeg  a  
nagy  tévénézési  hullá-
mok  idején,  ha  nem  a  
manipuláció  ellensúlyo-
zása  végett? . . .)  hogy  
egy  brazil.  

Nem  tartom  valószí-
nűnek,  hogy  az  argentin  
hatalom  ellenőriztette,  
hogy  az  általa  szolgálta-
tott  képek  alá  milyen  
tartalmú  és  milyen  ideo-
lógia jú  nemzeti  szöveget  
adnak  az  egyes  országok  
saját  kommentátorai.  
Ez  minden  bizonnyal  fe-
lesleges  is  lett  volna,  
hiszen  a  tévé  lényege  a  
kép.  Könnyen  nevetsé-



gessé  válik  az  a  ripor-
ter,  aki  ellene  szól  a  lát-
ványnak.  (Én  azért  meg-
kockáztattam  volna  ezt  
a  nevetségessé  válást,  
vagy  legalább  annyit  
mondtam  volna:  kedves  
nézők,  nézzék  el  nekem,  
hogy  folyton  csak  Dir-
ceuzok  és  Bettegázok,  de  
higyjék  el,  nagyon  fé-
lek  . . . )  

Különben  is  baj  van  
ezekkel  az  idegen  ne-
vekkel.  Egy  ízben  pél-
dául  az  egész  skót  csa-
patot  lecserélték.  Meg-
szakadt  a  hang  ugyanis  
odaátról,  és  a  pesti  ri-
porter  vette  át  a  szót.  
így  aztán  az  imént  még  
Dólgis  (fonetikusan)  to-
vábbította  fejjel  a  lab-
dát,  de  mire  az  újra  
visszakerült  hozzá,  már  
Dalgisnak  hívták.  (Cso-
da,  hogy  kiestek?)  

Elismerem,  nem  egé-
szen  méltányos  ekkora  
igényt  támasztani  egy  
sportközvetítéssel  szem-
ben.  Dehát,  végül  is  én  
nem  tehetek  mást.  Csak  
akkor  lettem  volna  bol-
dog,  ha  legalább  azt  
közlik  velem,  hogy  nem  
tudják.  Nem  tudják,  
hogy  ezek  a  derék,  élet-
re  halálra  küzdő  argen-
tin  fiúk  valójában  a  
diktatúra  ellen  küzde-
nek  a  diktatúra  mezé-
ben  vagy  sem;  nem  tud-
ják,  hogy  a  bírók  azért  
olyan  részrehajlók,  mert  
éppen  úgy  félnek,  mint  
ők,  vagy  más  okok  mi-
att;  nem  tudják,  hogy  az  
őrjöngő  tömeg  csak  a  fo-
ci  miatt  őrjöng,  vagy  
valamit  kompenzál  az  
örjöngésével.  De  mind-
erről  hallgatni,  a  követ-

kezetesen  tévedgető  bí-
rókat  mentegetni  és  
gentlemanöknak  kikiál-
tani  őket  —  hát  bizony,  
ez  már  erősen  hasonlí-
tott  csapatunk  gyászos  
szerepeléséhez. 

Miért  volt  annyira  
fontos  csak  a  fociról  be-
szélni,  amikor  mi  már  
kipottyantunk?  Nem  le-
hetett  volna  egy  kis  kul-
túrát,  egy  kis  szellemet  
a  szövegbe  keverni?  Mi-
ért  maradt  el  a  képek  
alól  az  érzelem,  a  felhá-
borodás,  az  indulat,  egy-
szóval  az  emberi  hang?  

Itt  valamit  sürgősen  
meg  keLl  változtatni,  
mert  ezek  a  nagy  rende-
zők,  ezek  a  hatalomban  
levő  „Fifa-emberek"  
nem  érik  ám  be  azzal,  
hogy  a  képet  adják  az  
egész  világnak,  nem  
érik  be  a  manipuláció-
nak  ezzel  a  mostani  fo-
kával  és  hatékonyságá-
val,  hanem  a  kommen-
tátorok  felszájkosarazá-
sa  után  a  nézőtől  is  meg  
akarják  venni  a  jogot,  
hogy  söröskancsóját  be-
levágja  a  képernyőbe,  
illetve,  hogy  a  manipu-
láción  keresztül  lásson.  
Egyszóval  el  akarják  
hülyíteni  az  emberisé-
get. 

Végezetül:  ez  volt  a  
harmadik  világbajnok-
ság,  amit  szerencsém  
volt  a  képernyőn  végig-
nézni,  de  ugyanakkor  az  
első,  amit  színesben  is  
láthattam. 

Színes?  Ez  volt  a  leg-
szürkébb.  Majdhogynem  
nyomasztó. 
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