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BUBORÉK, HA PUKKAN
PÁRATLAN OLDAL - LXV. évfolyam, 31. szám, 2021. augusztus 6.
A pandémiás olimpia sajátos tüneteket mutat, de a magyar kormányt semmi nem zökkentheti ki
megszokott buborékgyártó mániájából. Mindenáron ünnepelni akar, sikereket felmutatni, nyakatekert
trükközéssel, ha kell. Jaj annak, aki kritikát fogalmaz meg, mert magyarellenes, és nem elég optimista.
(Ezért kapott vb-döntősnek kijáró ünneplést csoportutolsó fociválogatottunk is, a valós eredmények
ellenére…)
De a sport mérhető tényekkel dolgozik, itt a propaganda eszközei kevésbé hatékonyak. Mert gyorsan
kipukkadnak. Az ötkarikás propaganda zsonglőrmutatványai már zajlanak: a lakosságszámhoz viszonyított
érmekben már verjük a világot, csak nehogy San Marino vagy Tuvalu, vagy a sportnagyhatalom
Luxemburg nyerjen valamit.
A játékok elején zajló úszás tipikus állatorvosi ló a témában. Hosszú Katinka, akit eddigi hihetetlen
eredményeiért ma is tisztelünk, már a pesti úszó-Eb-n sem volt a régi. Most kifejezetten pocsék időket
produkált korábbi önmagához képest, formaidőzítése katasztrofális. Nem nyilatkozott senki, pedig ennek
okai vannak. Aztán kiderült, aki egyszer bajnok, mindig az marad. Aki meg hibázik, az fel szokta vállalni.
Cseh László évek óta kitartóan üldözte az olimpiai aranyat. Ezért mindig utólagos kifogások, fogadkozások
következtek a végén, pedig csak az volt az ok, hogy akkor versenyzett a nála jobb két klasszis, akikkel
nem bírt.
Kevés jó példa van nálunk az elegáns visszavonulásra. Talán csak Egerszegi és Darnyi tudta ezt a döntést
okosan meghozni. Minden laikus tudja, hogy a test idővel „önálló életet” kezd élni, nem engedelmeskedik
úgy, mint régen. Nem lehet a maximális intenzitásra pusztán akaraterővel felturbózni, ami a tizenhuszonéveseknek simán megy. Ebből lett a realitásokat bőven meghaladó hetedik hely. De az úszás nem
népmesék terepe, ahol a közben szeniorrá lett legkisebb ﬁú ideje is eljön. Amúgy Phelps, Ryan Lochte már
rég felsétált a sport Olümposzára, és vidáman és rokonszenvesen szakkomentálják a versenyeket.
A klasszisokat nem érdekli a buborék, csak az eredmények és a teljesítmény. Csalhatatlanul látják rögtön,
ki a méltó utód. Ki gratulált elsőként Milák Kristófnak? Michael Phelps.

