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Járvány idején elcsendesülnek a lelátók
A vírus a sporteseményeknek is keresztbe tett

1914 karácsonyán felszabadultan fociztak a lövészárkok előtt a katonák   ▴  A R C H Í V  F E L V É T E L E K

• Mindennapjainkat gyökerestől felforgatta a 
Kínából indult és immár világméreteket öltött 
járvány. A sportkedvelők legnagyobb bánatára 
sporteseményeket sem rendeznek, egész Eu-
rópában szünetelnek a különféle bajnokságok, 
és hiába bámuljuk biztonságos otthonunkban a 
tévét, ott is csupán különféle mérkőzések ismét-
léseit láthatjuk.

NÁNÓ CSABA

T eljesen jogos a hatóságok 
intézkedése, hiszen a koro-
navírus terjedésének megfé-

kezésére az egyik módszer az, hogy 
lehetőleg ne kerüljön sok ember egy-
más közelébe, ahogyan történik ez 
egy stadionban vagy sportcsarnok-
ban. Még nem lehet tudni, meddig 
tartanak a korlátozások, és azt sem, 
hogy ezeknek milyen kihatásuk lesz 

gazdasági vagy akár sporttörténeti 
szempontból. Múlt héten például az 
is eldőlt, hogy a több ország által 
közösen rendezendő, a nyárra terve-
zett labdarúgó Európa-bajnokságot 
jövőre halasztják – értelemszerűen a 
magyar és román érdekeltségű, már-
cius végére kiírt pótselejtezőket is 
elnapolják –, de már a tokiói olimpia 
megrendezése is veszélybe került.

Másrészt talán az is igaz, hogy 
a jelenlegi helyzetben az emberek 
legkisebb gondja az, hogy kedvenc 
csapatuk melyik helyen végez a baj-
nokságban. Továbbá még azt sem 
lehet biztosan tudni, hogy néhány 
bajnokságban és sportágban egyál-
talán kiosztják-e az idény végén a 
bajnoki érmeket, vagy hogy milyen 
megoldást találnak a csapatok rang-

sorolására, ha a még esedékes fordu-
lókat végleg törlik… Amit bizonyára 
senki sem szeretne, de benne van a 
pakliban.

Noha ilyen méretű galibát még 
nem okozott a sportban semmiféle 
járvány, azért a történelem során 
már előfordult, hogy valamilyen ok-
ból töröltek vagy elhalasztottak ver-
senyeket, sporteseményeket.

Volt egyszer egy Csernobil

Romániában sem ez az első alkalom, 
hogy szünetel a labdarúgó-bajnok-
ság. Igaz, régen történt az előző eset, 
és csupán egyetlen fordulót érintett, 
de az ok legalább olyan nyomós volt, 
mint a mostani járvány. A történet 34 
évvel ezelőttre nyúlik vissza, amikor 
az akkori Szovjetunió területén lévő 
csernobili atomreaktor robbanása 
arra késztette az akkori hatóságokat, 
hogy elhalasszák az egyik fordulót. 
Nyilván a kommunisták nem adtak 
magyarázatot arra, hogy miért nem 
játszották le az 1985/86-os bajnoki 
idény 27. fordulójának mérkőzéseit, 
és a szurkolók meglepetten tapasz-
talták, hogy hiába csavargatják a 
rádió keresőjét, a megszokott kör-
kapcsolás 1986. május 3-án elma-
radt. Senki sem tudta, mi történik, 
a stadionokba kilátogató embereket 
magyarázat nélkül hazaküldték. 
Néhányan, akik a Szabad Európa 
Rádiót hallgatták, talán sejtették, 
hogy Csernobillal függ össze a do-
log, hiszen a hatóságok csupán na-
pokkal a tragédia bekövetkezte után 
értesítették a lakosságot, és akko-
riban a hírek nem terjedtek a fény 
sebességével. Az oroszok amúgy 
is próbálták titokban tartani a sze-
rencsétlenséget, amely április 26-

án következett be. Így fordulhatott 
elő, hogy Romániában 27-én még 
lejátszották a fordulót, és csak a 
következőt halasztották el, amikor 
a világnak már tudomása volt a ka-
tasztrófáról. Május 10-én aztán újra-
indult a pontvadászat, annak ellené-
re, hogy az ország viszonylag közel 
fekszik a robbanás helyszínéhez és 
a radioaktív felhő valószínűleg még 
itt lebegett felettünk. Nem mellékes, 
hogy azokban az időkben legalább 
10–20 ezer ember látogatott ki egy-
egy összecsapásra…

Emlékeztetőül: a baleset utáni 
napokban 38-an vesztették életü-
ket, többségük sugárfertőzésbe halt 
bele. Közvetlenül a baleset okozta 
rákos megbetegedésekben elhuny-
tak számát 4–9 ezer közöttire teszik, 
független szervezetek szerint viszont 
számuk eléri a 200 ezret.

Foci a lövészárok előtt

Háborúban hallgatnak a múzsák 
– tartja a latin közmondás. Ezzel 
együtt megszűnnek alkotni a sport-
emberek is, a férfi ak nem a pályá-
kon, hanem a fronton vetélkednek 
egymással. Amikor az ellenség nem 
láthatatlan, mint napjainkban, ha-
nem hús-vér embertársa a bakának. 
Mégis volt egy kivételes nap a tör-
ténelemben, amikor a katonák lö-
völdözés helyett éneklésbe kezdtek 
és alkalmi focimeccset rendeztek a 
frontvonalon. Erre az emlékezetes 
eseményre az első világháborúban 
került sor, amikor emberségből vizs-
gáztak jelesre az egymással szem-
ben álló felek.

1914. december 25-én történt, 
hogy a nap első óráiban a német ka-
tonák gyertyákat gyújtottak, kará-

Csapatkapitányok kézfogása az 1954-es vébén. Fritz Walter és Puskás Ferenc




