Mire kerül egy gól?
Nem tudom, mibe kerül egy gól. Pedig nagyon szeretném kiszámítani. Persze, a
nemzetközi mérkőzéseink góljaira gondolok. A legismertebb magyar sportdiplomata
Baló Györgynek adott interjújában megismételte néhány napja elmondott érveit: több
szív, több lelkesedés kell, hogy a sportban jobb eredményeink legyenek - másfelől
egy kis pártpolitikai töltettel azt is nyomban kiplakátozta, hogy a kormány túl
keveset áldoz a költségvetésből sportra.
Gondolom, iskolai és felnőtt sportra, profi teljesítmény-, azaz performansz-sportra.
És ez biztosan igaz. Csodálom, hogy nem tette hozzá: és keveset áldoz a hajléktalanellátásra, a hídépítésre, az M-nullásra, az egyetemi oktatásra, a nyugdíjakra, az
egészségügyre, az iskola-építésre, a zenei oktatásra, a színházak finanszírozására, a
villamosok zajtalanítására, a légszennyezettség csökkentésére, a növekvő gáz- és
benzinárak hathatós támogatására, az infláció megállítására, a mocskos, elhanyagolt
vasúti állomások rendbetételére, Budapest útjaira, úttesteire, kerékpárútjaira, a
magyar pszichiátriára, szexuális nevelésre, az autóbusz-állomány megújítására - - - Persze, nem tagadom, minderre és még sok mindenre bizony kellene még rengeteg
pénz, többek között adócsökkentésre, kis-, közép-, és nagyvállalkozások
támogatására, az iskolai étkeztetésre, és még sorolhatnék legalább ötszáz fontos
tételt. Még nekem is adhatnának valamicskét. Abból hajlandó lennék magam is
áldozni: erre is, arra is. És nem esne nehezemre elismerni, hogy szinte mindenre
sokkal több kell, mint amennyi van. És amire még kellene. Hírünkre a nagyvilágban.
Világkörüli művészeti - zenei, balett- és más turnékra. Magyar részvételre a Forma 1en. Magyar űrhajózásra. Magyar zongoragyártásra. Balaton-Adria csatornára. Stb.
El kell ismernem: az ambícióink egy részéhez képest még mindig nagyon szegények
vagyunk. Valaki talán kiszámíthatná, mennyi pénz és lélek kellene ahhoz, hogy ismét
a világ első hét sport-nemzete közé tartozzunk arany-, ezüst- és bronz-érmékben
számítva. Arról nem szólva, hogy mennyibe kerülne felszámolni a bürokráciát,
megreformálni az igazságszolgáltatást, büntetni a demagógiát, az uszítást, a
hazugságot, a rágalmazást és többi ingyenes tragédiánkat. Azt nem merem leírni,
hogy a legszebb gól is elszáll, de a fájdalmas bajok elég maradandóak.
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