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Kerekasztal-beszelgetes a labdarugasr61

Futball-labda

"" "

az Olimpuszon - A kerekasztal-beszelgetes reszlv.viil
Aid egyaltaIan ketelkedett benne, az Idol mundiilon belatbatta: a labdarugas vllagbata-

tom, . komolya.n kell szolnl r61a. A vtJag legfontosabb melle ke. dolgaval szamolnak a polltl-
kusok es a kozgazdaszok. a tudoaok ea a kereskedok. El ertbeto Is. mort sokfele erdek filziidlk
boz Mal szamunkban ml Is a labdarupssal mini vllagbatalommaI foglalkozunk: Iigy 8zer-
vezlilk meg a kerekasztal-be8zelgete81. bogy mlnel libb oldalr,,1 vllagilsuk meg a kerdesl.
E..rl megbivtuk Dragan BO SNJAKOT. a Vojvodlna' labdaru go-esapat e8 al utanpotlas Euro-
pa-bajnok esapal jatekosat, Hugo RUS&VLJANT. a Novl Sad SZAKVEZETOJET. ski szivebegl
kapltany Is volt, HODI Siudorl. az adaol Pollsje PSZICHOLOGUsAT, AROK F...eneet, a Sla-
badkai Nep8zinbaz MUVEszET ea egy verbell SZURKOLOT. MEZEI Sandort. a 8zabadkal Solid
clpiibolt IIzlelvezeliijj!t, &zzal a cellai1. bogy besdlgeliJlllnk a labdarugasrol - komolyan. A
mlnlegy baromora8 besdlgelhl AROK Ferene, 8porlrovaluDk munkslarsa vezelle. HelyhJany
miatt, al egyebkenl pezsgii, nezetelleresekben Is biivelkedii kerekasllal-beszelgetesnek e8ak egy
reslet kiziilbelJlIk. '

~z ember
azonositja
magat a
gy6zelemmel

A. F.: A labdarugo VB olyan
~riagi ,omegel<el mozgaloH meg,
amHyenekbez hasonlot legfeljebb
vilagkalas.lr6fa, esetleg egy
Ma,rs-ula..s aHiI tadpra. MiII\rt
;;!Y"n nepszeru ez a ja1>Olk?Miert
vonzza az embereket m;nden
szombal vagy arnap delutan
a leIalClkra?

A SZAKVEZETO: TaMn 1rezd-
jiik azzal, bogy a sladijonba a".;r!
jonnek az emberek, bogy 011le-
gY"nek a szinleren,.. A fulbal'l
erdekes j'atek, van benne hare.
I"hel erle lellkesroni, ikMbrandul-
ni belole... magaban f,;g1!alja az
oHelnek szinte mindeD megnyil-
vanulasal. Azerl nepszeru, mort
a lomegek sporlja. EI.eg hozza
egy labd" meg egy kis rer... A
futbaUr61 mindenilll beszelnC'k.
8 a foddsz, a Iklful6, az eplio-
munkas, a merntik, a miniszter
kOwtl ebb61 a szemponlbol nines
kUJJOnbseg.Hogy leglobben a BOgy
csapaloknak szur)<olnak, senk'it
Se lepj"n meg: az ember azooo-
sltja magal i gyoztessel, s a nagy
csapalok tObbszor szerezne'k n"kl
irBmel. A mindennapi el"tben
ugyls sokkal ttib'b Ikiabrandulas
jUt neki, mmt Brom, de em3l ta-
lan m.. IObbel mondhalna.

A SZURKOLO: Oszinten vOla-
szdljak? A stadlon 1kii16n vilag.
Merl az IIzletben en foglalltozom
az emberekkel,. kino meg ugy er-,
zem az emberE:1kfoglalkoznak ve-
I"m, Nekem mind"nnap renge-
leg emberl Ik.iken szol,~Alnom, el-

.tilrnom a szeszely.,ilkel. Nem
mondom, bogy nern' Idegeslt, ha
e~y }atlE<kosGem ugy futbaHozid<,
ahogy en elloepzelem, de ha 101-
m<>gyek a sladio!>ba, vaQahogy
}eJkia"g megnyugszom.., (Kizb<!-
sz6Ias.) A hangjar61 Ilelve j61
szurkol ... - :£n vagyok az egyjic
le~verm"sE!bb szurkol6, T"ljes
"romel, lelkemet beleadom a
szurkol..ba, ugy<hogy meees
u!~n bizony sokszor nines han-
gom..,

A LABDARUGO: Hogy maert
jar Iti egy labdarug6 a palyam,
amilkor n"m jats.1Ik? MasokJa,1
Bezel, merl soklkal !<Onnye!>b
nezni, mini jalsza!>!.S 10000et1"-
het Mini, sokal .Iehel lanulni Is
masoltt6!.

A SZINtSZ: Eng"m a IoiIzd,,-
lam vonz a stadionba. Az em-
berek na.gy resze sz6rakoznU jar
oda. A 'kisebbik resze podig a
labdarugas srepseg<>ben, a Iabd..-
rug.. milwszereben akar gyo-
nyorkOdJnI.

A PSZICHOLOGUS: &ngem Is .
eroekel, bogy 'a kOzBnseg mlerl
m"gy a sladionba. Velemenyem
slerinl a"erl, mort azonosuln,1
szerelne valami,vel, val..kl",e!.
Ebbol Ikovelikezik a jat.e.kszeme-
lyi~egformal6 hatasa, Izgalma,
Nos, eppen ez az en problemam,
ha .. sport mal allapolar61 sz6-
1010. A jatE1k elobb-ulM>b ver-
sonny;; valik, s ez szep es j6 Is
benne. A versenynek megvan az
a jellegzelessege, bogy kHilno
embed kvalllasoloat tudna es
Itell<!ne is bogy lcia}akllson. Az
elsobbsegert vlvott h..re uion-ul-
felon kudarehelyrelek ele amtja
a versenyzokel. Mlndennapi ele-
lunk megkimel bennunkel "ltol,
A versenyzo elsooleges proble-

mAla tebM, bogy miulan elszen-
vedi elso veresegel, szamara ez
ne jelenlsen visszahuz6 erol, 0
e!'Pen ebbeD Ikillonoozzek masok-
t6!.

Eml.ekszem "gy kezdo saik1koz6
Ismerosomre, akl miutan elSlen-
-vrole az elso veresegeket, fe;bo-
rftoltaa sakktablat. Kesabb. ami-
kor megmagyarazlak neki, bogy
ezt alert nern lehell. csalk a
gyomra szorolt B"z", az oNeian-
paja remegell. Meg keso\>b mar
sporlszeruen viselte el a verese-
g"l. A nagyon routes lurokep<!S-

eletben is faolrplayra novel, ta-
mogatja az egeSZgegesonbizal-
mal, fokozza az elelerol..."

Az emberi
kvalitasok
osszecsapasa

A SZAKVEZETO: Kerd>eoem
leDGe ezzel kapesolatban. De
mindenekelotl egy peldal mon-
danek cl. Tobb mini tlz ewel

szuk: elmondjuk a magunkel.
erveinlOkel 10vOldozu!>k egymas-
ra, bogy lassek, ki az akosabb.
de megserri verekedilnk ossze:

A PSZICHOLOGUS: Ami a
sladionban VMO viselkroest Ille-
Il, perdontO, bogy en mi",el Is
azonosulok 011. lit jOB Ismel a
Ioerdes: mikrl nern m!.ndig a sze-
melyiseg mlnosegbell vallozasal
eredmenyezl, hanem agresszlv
magalarlasl valt ki? Miert V8,n
ez igy? Merl az agresszlv ja-
wkra, a kozonseg Is agresszi6-
val valaszo!. Ha a jOtek szinvo-
nalas, s ernberi kvalitAsok esap-
oak ossze, belolem is emberi kva-
lil~sokal vall k!. Merl kovcbke-
zik be lehal a mlnosegbeli rom-
las? Velemenye sz"rinl, eZ a
mollvaltsag drerdese. Hogy ml-
101, mivel, hogyan molivall va-
laiI<i a jMkk Ikozben, melve ver-
senyben. M;nt mondlAlk Is, az
elelben mindeD egy BOgy jatek-
Nos, az don!, el a dolgol eel-'
jal!>kban m"nnyire kepvisoljuk

A labdartid8 haborU

segnek kell kiMakulniuk a jate-
kosban. tn ugy erzem. hogy
ma mar sokszor eldurvul..r61
beszelhetUnlk, A lelek d.ifferencia-
l6dasa es tw-okepossege helyetl
en minBsegbeLi romlasl lalolc a
dologban. a durva ;w;resszi6
szintjere val6 suHyroes felle tar-
tunk- Merl Van ez Igy?

A. F,: Nem erthelek egyet ez-
zel a megfogaLmazassal. Buyten-
dik holland fiIoz6fus A fu1bailllja-
lek c!manel pszichol6giai lanu!- .
manyl jelenlelett meg. Altala-

A labdarnC'" olyan Jit6k.
melynek mecvan a m8ca bel16
h kOls6 6rtelme. megvan . ma
ca 6r6me, tacabb dlmenal6k-
ban a vlliC Izlmb6lum. lebe..
61 - el1610rban Izerepl61t: a
nb6ket. . JiUkosok8t- 6rlnt-
hetDek miB, na(Yobb h komo-
Iyabb Jit6kok 6sszefonhel.

nos megallapltAsal es.kOvelk<>z-
letesa nagyon fonlosalk es erde-
keseok. A sparltal I<:apcsolatban
peld'Wl a kOvelik"zokre hlvja fel
a figye1mel: "mely, ta,rt6s, fon-
los, mindenl athatO mind"nt be-
10ltO Os mmden egyebet e1nyom6
erdeldlXlesre" arra, bogy ,,8 ja-
lekbaon ..z "lIenfel .,gyben jalsw-
tars Is". A 1a<bdart1g'as,Aililalaban
az ember,i ja1>Olkpedagog1!al erre-
ke eppen ebbeD all, bogy bajlar-
siassagra, IkBzossegi erOOsre, az

ezelott egy ig"n hires pszicha-
16gussal voUam a stad,onban.
EI61tUnk UlI egy mernok. Aminl
megkezdlXlott a merkozes, a mer-
nok felalll, ke! ujjal belelte a
szajo\JJa, fUtyiill, ordftoll, Slidta
a birol, mind~IrlmI, akit erl.. A
merkOzes eg~kent botranyos
volt: tela szabMYlalansaggal. A
mernBk d31t egy j61 ol<tOzollem-
ber UlI, es egyszer csak m"gfor-
duI, es azl mond,ja: "D<! iterem,
bogy \"iseFkro'ik?! Maga Gem nor-
maw;s!" EI1re megsz61al a pszicho-
16gu", ,,0 a normalis! Ebben az
abnormaHs helyzetlben 6 'vlsol-
kediI<: nom>aIlsan. ts on, ..ki fe-
kem magM. rasszal lesz egeszse-
geneik!"

A ",bdaruga. haborii, Sokan
tagadJak "zt, en aJliiom, bogy
igen1s haboru csapatok, Idubok,
vaTosok, nemzetek, szurkolOk
kOzOtt"., de bar cs8ik ez lenne
a larsadalom legnagyobb Mbo-
rUja... Ne legyen elsO, m..o-
dik viM.gM.boru, egyMlaMrn fegy-
vcres hare. A stJadionokban az
embereik ""gill egym..ra lalal-
n"k, nemzeteik, 11>jOk, barnlikoz-
oak Bssze, !ekel&, !e!1erek, sar-
gak - mindannyian. M"rl a lab-
da mindenkl a:ltall.dismert ayelvel
bes".;l. Az embernek, Ugy IMsmd<,
sziiksege van arra. bogy hada-
kozron valalti~l, versenyezzen,
osszelltkozzBn, magmu!"ssa, hogy
jobb. Ebben a "iMban is ezl,tesz-

masok erdeikeit vagy egyaltaIan
Joepviseljilk-e. .

A. F.: Mil kepvisel a jalekos,
amikor jalszilk?

A JATtKOS: Sok mlndenlol
fiigg, A """,kozes fonlossagal61,
az "llenfeItol, atl61, bogy a tab-
lazalon hogy a.1l a csapal...

A. F.: Mi a k(ilonbseg egy MI-
kOznapi, egy "Iyan merkozes,
melybol oWeD i. akad egy ideny-
ben, vagy peldaul egy EB-d6nto
kozoll?

Lehet, hogy kW6nllsen haDC-
Zlk, de a )e.enseg 6, a leDye.
vllzonyinak elem,"e sorAD tel
)eseD tOr,,6Dyszero, hogy az em
bell e",l"tencIiDak eppeo egy
olyan marclDAUs, "komolyta-
laD" JeleDsece. mlDt a labdaru-
C's. a sport, a Jitek sokkal tub,
bet rod moDdanl a maca )eleD-
t"elvel az 61et "komoly" .. le-
Dyeges dolcalr61, 'mlDt ahogy
eredetUea vir'" az ember.

.A JATtKOS: 'Nny az, hogy
mindeD mcccs fonlos. De olyan
mei<k6zesre, mint az Europa-
bajnolcsagi donlo, sok'kal jobban
felJoesziiltik. . , Minden eromel
beleadom.. .

A. F.: Mit erzel, amikor pa-
l)"Iira repsz? Mi're gondo1sz?

A SZAKVEZETO: Va,n-e eel
elottro?

A JATtKOS: Lampalazam van,
de 'cook addig, aonig a merkozes

meg Gem kezdOdott. Utana csak
a !a'bdara van gondom, s arra az
ellenfelre, ak;re vigyazni kell, az
jar az' eszemben: omit ai odz;;
mondott.., De az ugyncvezetl
BOgy let.merkozeseken sziveseh-
ben jalszanek, mint bajnoki
meeeseken , . .

TartomiDyunkban 476 klub
mfikOdlk, e,eknek 22 Z35 ,g.,olt
(elD6tt )it6kosuk .aD. A m H-
JusAgt klubegyutte'beD 9717 )A-
t6kOs, a US serd0l6 csapatbao
pedlg 311Z kls (utballlsta rugla
a labdat.

A 453 gyirl aktl.' 7199, a 156
falusl aktlva pedlc ,,"7 amaWr
labdarug6t Izaml'I,

Az altaliuos 'skolOk 361 egyut
tese 6611, a kO,eplskolik 166 esa
pata 27Z1 6, a .. f61skolas egyOt
tel 326 lit6kost tartott DyllviD
1971-beD,

A SZINtSZ: Ezen a ponl""
kell bekapesolOdnom ismel. -
Minden eloadasom eloll - nobs
evenle 100-150 fOllepesem van- borzaszl6an felek. EzI ml iigy
nevezzilk, hogy alkotoi laz.

A F.: A sikertelensegtiil felsz?
A SZIN£SZ: Nem. Mert blzom

magamban. Hivat~sombal kovet-. kezik,bogy halnom ke1l az
egyebkent nagyon ktil6noozo ko-
zonsegre. el keiJI hHelnern vele"
omit jatszom.

A SZAKVEZETO: TeMI gyoz-
ni kell, nemde?

A SZINtSZ: A magur>k mOd-
jaB gyoznunk kel1. Magunk1kal
tell ragadnunk a kozonseget.
~og~, el~e- ai, elv.zze a jalekol.
Merl, 'hiszen 'jalekrol van sw. Ez
a helyzet az elsporlol6val is.
arias! fe!elossegerzetrol van sz6:

. a j6ra, a lokelelesre kala lire-
kedni. Tulajdonkeppen el' a mil-
veszel es alabdart1gas kozoltl ha-
sonl6 vonas. Minden lepesem fon-
los, mindeD, omit leszek.

A, F.: A labdariigo a kOzon-
segnek jalszHk?

A JAT£KOS: Mindeneikel611 a
gyozelemert. De orillOk, ha a ko-
zonseg meg van elegedve a ja-
lekommal, a esapatommaL

A F.: Akkor pedlg az afon-
los, ho~yan lehet fokozni az er-
lekekel?.. A BOgy jalekos sz~-
mora nom lehel elegendo, bogy
peldaul aznap gyozoll. Valami
ujal is 10,,1'1hoznia.

SZ!N£SZ: NeztUk a moslani
vilagbajnoksag '71agy meeeseit.
Egy-egy jatekos 6riasil jatszolt,
belotle , vezelo g61t, ulana azon-
bon levaltoltak - lehal lulaj-
donJoeppen nom moot nett a ja-
lek...

Res2;e vagyok
a klubnak

A PSZICHOLOGUS: A gy6ze-
lemre, a j6 szineszi teljesitmeny-
re alkalmassa ken valnom. A
sporlrol yagy az allkolas barmeJy
lerilletero! v~n sza, az a k€rdes,
bogy ebbe mennyil fekleltem be-
le. Mennyil vallalok? De lassuk
esak, hogy mi is all a motivall-
sa~ hAllereben.

A. F.: KiilonbOztessilnk meg
amalorizmusl, dilettanl;zmusI es
profizmust. Ezenfelill az anti-
sporlol is: all, amil "Jolyogve",
szabad Idoben csinalna.k az em-
berek. Tehal a mollvaltsag is
legalabb negyfOle Jehel.

A PSZ!CHOLOGUS: A jalekos
eloll "oil leb~. bogy milli6kal
kepvisel". Tehal alta~a mcrelnC'k
I" a lomegek ugyanesak tomegek
eloll: ez hal1allan motivaltsag.
Egyben 6riasi teher. E lerhel ak-
kor Is vallalja, ha neheznek bl-
zonyul -, mer! nines mas valasz-
lasa, nines vi.szaiit. Ha az egesz
es"k peel kOrdese, ak'kor ez ben-
nom ohatallanul csakls agresszi61
valthal d<i Mert minosegileg en
nom vallozhalom, en esek gyoz-
ni akarok: a lega,ljasabb, , leg-
agresszlO'abb eszkozokkel i.. Ez

(Folytalasa a 14. oldalon}
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Fu tball-labda
(Fol~alasa oldalr61)

klics,OOn es nag)"ban egyadnt
megrontolla a sport emberi be-
esuleles szellemet. Azokra a' csa-
patpkra, melyek most is gyazlek
rendkiviil eraS teleMani lomeg-
nyomas neheredlk. A kilhultott
csapalOk eseteben pedlg meg a
bunte~s is pent. TehBl 011 sem
az ember! megveles azoritSsaban
ell al a kOOareol.

A. F.: A sportheJj si4<:erletea-
legerl, egy el'Veszlell merkazeserl
nem' jarha.1 emberi megveles,
Demde?

A SZURKOLO: A nezane!<
lokszor toga:1m... sines arraY, bogy
nUt mondanak a jat&:osnak az
oltOzBben. milyen feladalol ad-
D8dt MId. PeJdaul, bogy ,,<1yirjak
ki" az eUentel legjobbjal. :£s a
szurdtola megerzi, ha a memo-
US el6re le van jalszva. Jl>ma-
gaIn 2:>eve nezero a merkozese-
kel, nemregen volt, egy olyal
lattam, bogy egy Mo utan telket-
tern es e1menlem hats! Pedig ez
meg velem nem torlenl meg. {rgy
erezlern, bogy a meees nem rea-
lis. :£s nem Is vOlt at. Merl az
ered.meny, kerem srepen, . mar
elore meg volt beszelve. Meg a
felido etolt hagylam 011 a sla-
dionl, s hazafete menel szamit-
gatl"m, ml lest az ered.meny. A
"zom..,Mornlal azlan meg!udlam,
a "zamilasorn bevillt. Ez jeljesen
toDkrelesz! 14fulballislaqcal. Meg-
gyoz6desem, bogy az a bizonyos
vezetO a \tezdes elMI az ollozo-
ben azt mondla nekik, bogy ezen
a merkozesen most tazsa~n; kell.
Mask()r meg lalaq ugy sz61 az
utasilas, bogy hajtani kel'I, meg
kel1 nyernOn.k a meeesel ezerl
vagy azerl... Arok Ferene, az
OOz6, bizonyara jobba" k! tudna
e lrerdesl fejleni . . .

. A. F.: Ha a motivaltsagral van
"za, ak.!",r sz61juruk a szurkolak
hennfenlessegeral is! 0 az igazi,
0 betead mlndent. S a szlobSz-'
ban i" van olyan, aki affele benn-
ienlesnek mondhala. Mil erttink
ezen?

SZURKOLO: Ami4<:()rDraganOk
kfsztiltek, en naponta ()II v()llam
velOk az edzesen. Szeretem hall-
galni heeeelOdeseiket. Mar fejbot
ludom neha, bogy mil fog esi-
nalni a jatekos! Ismerem az egesz
gardal. Mindenl lud()k r6luk. Re-
sze va.gy()k a klubnak. Az elele-
met adom bole. :£vek 61a veluk
lelegzem. Az emberek bejonnek
hozzam az Ozlelb<>,neha nines is
idom. bogy rendesen oklszolgaljak.
A lalem hallolt lenyeges vagy
jelenteklelen hlrrel, a klubral
"zal6 informaei6vaI szetroppen-
nek, s szaj.ral.szajra adja'k. .Ne-
ha tesznek is hozza . . .

PSZICHOLOGUS: Unyeges,
bogy mi mindenl feklelOnk a
sporlba. De nom j6, ha a jale-
kosok penzehesse valnaok. ha ar-
ra megy a jalek. bogy mini a
lott6n: kihuzzuk nebSnyszor a
fonyeremenyl. .: Ha viszonl ez
a eel: most gyazOnk, s megmu-
laljuk, bogy johbak vagyunk -
ez mar emberileg is lenyegesen
lobb. Merl nom a pent lest a fa
hajt6era. Mert nines az az 6riasl
osszeg. amelynel nagyoooal ne
kivannank meg .. . Mlndent meg-
ferloz a pent. s igy sohasem fo-
gun'k arIa tOrekedni. bogy em-
oerl gazdagsaggal tagilsuk vlJa-
gurukal. vagy szemelyisegunkel.

A. F.: Mil gondolnak a jugo-
szlav laManig6klubok kozO! M-
nyan flzelnek a jMekosnak? Mert
ez Ienyeges kerdes.

A PSZI-
CHOLOGUS:

Az adai Potois-
je esapala is
fizetett. Mig a
lobbY ember
011 all az esz-
lergapad mel-
lett, a jMek()s
egesz nap 100-
zsel, mort 0
edz, merkazese
lest. Ez a jaw-

. kos val6jaba."
egy munkaskollektiva I..gja,
ugyanalkJkor kmon anyagi meg-
beesu!>;sl elvez. Kozvelelt es koz-
veUen f()rmaban. Nos, ebben aZ
eselben 0 becsapja a lobbiekel.
Nem az emberi hely!aUas van
elote"ben, bogy ugyanis 0 kep-
viseli a IIYbblekel, hanem arerl
kap penzl, bogy jalsszon. ~em
minden jal~<>s ilyen. A jelense:!
az()nban aggaszl6.

A SZAKVEZETO: Ez esal< a
"'Iorthan van igy?

HOd! Bindor

az. 0 liIDpuszon
A PSZICHOLOGUS: Sajnos,

nemesak 011.
A SZAKVEZETO: Peldaull az

orvos()k: egesz nap konferenel-
a.nal<. az ember meg ott MIl az
ajl6 elatt, s azl a valaszl kapja,
bogy meg nom ernek ra. A lab-
dari!gas es3!k egydk megnyilva-
nula.. az elelne.k. Szidjuk a ful-
ballisl~at, h()I()11 a roi hiJba'ln-

kal I~~~~~~OLOGUS: Nehezen
fer a fejembe, mierl nom lehel
40-50 milJJi6 ember koziil k!-
szurni azo'kal, aklkben a sporl-
szenvedely vagy a sport vallalasa
emb<>rHeg maskepp jut kiiIeje-
zesre, mini a penzkeroese? Kep-
lelen a "porlszoyels'eg megovMtoz-
la,lni az emheranya.gal?..

A SZAKVEZETO: Egy <!'lspor-
tol6 18-19 eves koral61 2~0
eves koraig jalsmal. Egy j6 or-
vos 40-50 wig is orvos lehel.
Amig egy nem sporl()16 gyermek
befejezl a gimnalloum()l, s ulana
011 van az egyetemen, addig egy
esporlol6 ezl ma mar keplelen el-
erni. TebSl valahol k<>mpenzal-
nla kelI ezl.

Penz €ISjatek
A PSZICHOLOGUS: Mlkor

d()bbanl egy matemaliikus? Ti-
zennyole-husz eves kori>ban. Mi-
kor dobbanl egy fizikus? Husz-
huszonJJrel eves koraban. M.kor
dobbanl egy' yegyesz? Harm;ne-
harmlndkH eves koraba". Mind-
nek bole kell adnia apall-anyail.
mind a sporta.16nak. mind a
szakembernek, bogy eljusson egy

rOk me"",i Jz operaba, elobb
megnezem, bogy ki enekel a
szinMlban, bogy ki jalsz!k. ha
konyvel vesze.k.a kezembe, meg-
nezem, kJ fIla. A futhalIpalyara
is akk()r megye.k kt, ha igazi mu-
veszek jalsszak a meeesel. Van-
nak, akiqc csa'k tomboln.i .jarnak
a memozesre, de ezeknell< is
szO'ksegwk van szlarra.

A SZtN:£SZ:
Nagyon sok
",ssz jarekol
fizelunk: r()SSZ

jat&osol<&l,
merl ntnesenek
sztarOk. A
sztarn.kal meg
kel1 tizelni,
ahogy... a 'ki-
va/11>orvosl, se-
bern, muveszl,
a kival6 szalt-
emberl. De ha

a szlnesz! csak a pent hajtj,a.
elt megsinyli a mlnaseg. TeMI
nom lehet eUalszani egy evben
tiz szerepel. mikor cs,.k 0101 fo-
gad be az agy.

A. F.: Egyaltalan h()gyan ala-
kul ki egy .llar ara, egy szinesz
ara. a feslmeny ara?

A SZtNESZ: A penlben bizo-
nyos fokig kifejezOdik az ember
hleke. A man,ka.birasa, jelentO-
Sege - barkirollegyen Is sz6. Ki-
fejezl a klub, a szlnMz helyze-
tel, eeljat! is. PeldauJ egy kleso-
jeloll azerl veszl a jalekosokat.
bogy bennmaradjon. A szinhaz.
bogy Shakespeare-repertoarl ke-
szilsen. OIYan szlneszeket akar.
aki.kre epithet.

Arok Per.....

Mezel Sandor, a vermes lzurkolo

A JAT:£KOS: Ennyll vaHanak
be;- de bogy val6jaban mennyi!
kap, azl esak a }alekos, az edza
meg az tudja p<>nlosan, aJki ad-
ja...

A SZURKOLO: Merem aUilanJ.,
bogy ez igy is van. Merl nezze:
ha nekern megvan minden tellte-
lelem a fejlodesre es kapok any-
nyit. mini a masik kioubban, ",k-
kor mlerl mennek el? Az a ma-
sik oklub - ez sza.srozalekosan
igy van - tobbel ad! Ha egy di-
narral is, de lobbel sdI .

A SZAKVEZETO: Tudjuk,
bogy mil szabad. s azl is, bogy
mil nom. A gyakorlal azl mu-
latja, bogy inMbb art lesszUk,
ami,l nem volna szabad. Hozza-
alias kerd,ese. A valogalasl nom
oldottuk meg. Merl mi a hely-
let az amalar valogalotlaklka,?
Nagy()n j6 helyezesekel erne.k el.
es a esapatok? Ligas esapa,laink
lagjait bazar klub nom kaphalja
meg; nom kereskedhet vole. de
amikor jonnek a vevok kmfold-
rol. az mar mOB. A legjobba'k

Mien e nagy tomeg?

felismeresig, egy uj malemalliial
rendszerig sib. Ez elvarhal6 a
sportol6 f\,1tballislat61 is.

A. F.: MI a eel}a a lud6snak.
am.kor elerle a esuesol?

A PSZICHOLOGUS: Sa.jnos,
abban a pillanalban rendszerlnl
megszunik kulat6na,k, lud6sna.k
Iron!! PrDblema, bogy az embe-
rek a Nob<>l-dij ulan megyalloz-
nak.. .

A SZURKOLO: Orvos sem le-
het mindenki. J6 fulbalIi.ta meg
key€sbe...

A PSZICHOLOGUS: Ennyi-
b<>n, azl hiszem, megls egyfor-
mak...

A. F.: FelmerUl a k€rdes: esalk
a penzerl jalszik-e a l"bdarug6?
Van... mas mozgatOerU?

A SZURKOLO: Penzerl Is jal-
s,,;k.

A. F.: A profi esapatGkban
szinte esak azerl...
. A SZAKVEZETO: Jugosma,via-
ban a "zervezell la,Marug6k kel
szaza1leka kap torvenyes julta-
last. De' ml a helyzel az ama-
tor szinjalszasban? A foCI lomeg-
sp()rl, az embere.k .zeretik. Aki
vlswnl profi f()rmaban foglaJoko-
zik vole, az persze, hogy hasznot
akar huzl>i belme. S az ski nez-
011akarja - sza.ezrek es miHiOk
- az mlnosegel var. Ha el ~a-

A. F.: HogYan reagal a szurko-
16. amiokor hallja, bogy milyen
busas osszegekel fizelnek egy-
egy emberert?

A SZURKOLO: Dragan Bo.-
nj"kol nagyoo szerelem, s na-
gy()n sajnaIlam, amlkor eljott
Szabadka-r61 {rjvidekre. De ami-
k()r lallam, bogy milyen j6 ke-
zekbe kerult..., bogy milyen na-
gyol fejladott, alkkor azl gondol-
lam, bogy en isadlam volna neki
ugy.anannyil vagy meg IObbet.
mint amennY"1 Ikapotot... Szerln-
lem meg€rdeme»le.

A. F.: Mit erdemell mog?
A SZURKOLO: Megerdemll a

penzl, amil belefeklettek. AZI a
penzl, am11 ikapot.!. Hiszem, bogy
lobbel termel, hogy ugy mond-
jam, mini amennyl,1 kapott.

A. F.: Nyugalon, a pr()fl vHag-
ban az ert&:rendnek megvannak
a formulal. A pi .tOrvenyei rank"
neon ervenyesek. Nem kereske-
duDk a jatek()soklltal, a tisztSzat-
lan vlszonyok vi6Z0nl rakenysze-
rllik a jatffi<:ost, bogy aroba bo-
esassa onmagM.

A SZURKOLO: Meg vagyok
r61a gyozOdlve, h()gy Dz<>ni ozaz-
huszezer",,1 !;Obbel kapotl a Par-
tiza,nl61 (a Dinam6ban kololl !cl
a vegen), de Mc an moodjak,
h()gy cs~ e11lIlyit adtaqc nekt!

konnyebben eljutn::k Nemetor-
szagba, Frandaorszagba sib., m1nt
a jugoszlav esapatokba. Moszla'r-
b6! Be!gradba, Zagrabba peldau1.
Ilyenek a vlszonyok! EZI meg-
slnyhi a minaseg is. A jatekost
fOlneveljwk, azulan pOOlg a ktil-
foldon erle,kesili a larsadalmilag
befekteletl munkal. Csak az€rl.
mort nom a'karjuk elismerni a
kereslel-kinala! lorvenyet...

A. F.: J6 lenne hallan! arr6:
i's - a jat&kos!61 -, erdemes-e
rugnl a laMal? AnY'agi szem-
ponlb61.

A JAn-
KOS: :£rde-
mes! De csak
oly..n csapal-
ban, amely

eredmenyes.
Vajdasagi Ilg..
esapatha nem
mennek vissza.
Az I. ligaban
soklltal jobban
jarok anyagi-
log.

A. F.: Meny-
ny.tt keresl>el lavaly?

A JAT:£KOS: Kelszamelven-
ezrel.

A. F.: Hanyadi4<: volt a esa-
pa.t?

Dra.an Bo~njak

A JAnKOS: Tlzenharmad.li<.
Ktilo!>b... a szerzQd"sen kiVill
140 OOO-rel kereslem.

A. F.: Mit gondolnak: J<i!kvan-
nak t1iltizelve Jugoszlaviaban -
muv€szek, ene.kesek, elsportol6k,
eseUeg masok?

A SZURKOLO: Szerlnlem az
elop()rI016k.

A JAT:£KOS: Az elsportolOk.

A SZAKVE-
ZETO: Nem

tudnam ponto-
san megmonda
ni; de az az
Igazsag, bogy
az elsporlo16k
fjzelesevel nom
vagyok megele
gedve. Mar ma

Bugo Rusevlyan gaval a kalego
nzaci6va1.

A sztN:£SZ: Az elsporl()16
nines megfizelve; !me egy ekla-
tans pOlda: egy j6 szinesz 300
ezren al,,] nem Is alt sz6ba a
mmrendezovel. 0 egy Men
megesinalhal ket lIyen fiJrnet, I
ugyanakkor dolgozik masult
10. .. (szlnhazn.;l, wvenel sib.)

A SZAKVEZETO: S negyven
evig eslnalbalja legalal>b?

A PSZICHOLOGUS: A kelt6
kowtt hi1zOdik meg az ugyne-
vezell Ironnyi! mufaj: minimaU.
befektelessel suly<>s milli6kat
vesznek fel pHdau! a d"Jeneke-
sek. dalszerzak. Alkollak ezek az
emberek valami vi'lagrasz6161?
- A. F.: " Bel() dugme allil61ag

masfel milli61 adolt ulepitesre a
mutt evben. AzI akar()m monda-
ni. bogy a kls szineszecskek. kis
sztawk, a rossz mudalok elaad6i
5:1. sol 18:1 aranyban verik az
eIEport()16kal!

A SZURKOLO: Az imenl en a
d()lgok ele vaglam. lat()m bogy az
az igaz, omit Ar()k mood.

A SZINESZ: Eljutollunk oda,
bogy megaIlapllsuk: a teljesll-
meny adja meg a szinesznek. az
elsporlol6nak sib. az erlekel.
De hogya.n lehel fakozni a lelje-
silm~nyl? Mi oz. ami fokozza a
leljesilmenyl? A szln€szItH. s
sportol6nal az oninvesztiei6t...
az onm3gaba val6 b~feklelest...
J6 volna, ha ezl Is tiszlaznank.
Rengeleg a kis szinesz. a kis ful- I
ballisla. Tehal az adoltsag foly-
tan lest valakibol mono szlnes%,
elsporlol6 - ez alland6 ta.nulasl,
munkal kovete1. Onmagunk al-
land6 I()vabbfejleszleset... a ki-
fejezOeszkozok 10keJelesitesel a
mlndlg ujra val6 lore.kvesl
iog€nyll.

A SZAKVEZETO: Egyaranl
fonl<>s az anyagi es az erkolcsi
slimulaei6. Nem lehel egyolda-
luan szemleJni a kerd!!sl. Peldaul
az en klub()m sajalos h()zzaalla-
sanak koszonheti larl6s slkerel.
F()gla.tkozni kel1 a gyereke.kkel,
nevelni aket, oktatni. Nem hagy-
haljuk figyelmen kivtil, hog,. a
sportnak, laMarilgSsn3!k nern-
esak a verseny a eelja, hanem
at, h()gy az emb<>re.k baralokra
leljene.k ... Az oktaM-nevel6

munka alljon el6lerb<>n ... Tulaj-
d()nkeppen ezerl vannak ezek a
sporlszervezelek.

Sa,J16 ala rendezle: Arok Fereno
Lejegyezte: Kolliger Karol:y


